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প্রকাশকের নিবেদন 

মধুস্দনের ক্ষণপ্রভা-প্রাতভার স্ফূরণ বাঙাল চিরকাল সাবস্ময়ে স্মরণ করিবে এবং 
তাঁহাকে কোন 'দিন ভুলিতে পারবে না এই কারণে যে তান আধ্ুনক-বাঙালণীর মননের 
দিশারী । বাঙলা সাঁহত্যে পূর্ব-পশ্চিম মিলনের যে সেতুটি 'তীন প্রায় একশত বৎসর 
পূর্বে স্থাপন কাঁরয়াছলেন তাহার সার্থকতা আজ সংপ্রাতিষ্ঠিত। 

মধ্ূস্দনের ' রচনাবলণ 'বাচ্ছন্নভাবে লভ্য হইলেও মধুস্দন-চর্চার সাাবিধার জন্য 
তাঁহার সমগ্র রচনা আমরা একি খণ্ডে সান্নীবিস্ট করিয়া প্রকাশ কারলাম। তাঁহার ইংরেজী 
রচনাবলী এধাবৎ প্রায় অপ্রাপ্য ছিল বাঁললেও চলে, এই দীর্ঘ অভাব 'মিটাইবার জন্য 
তাঁহার সমগ্র ইংরেজী রচর্নী, মৌলিক, অনুবাদ ও প্রবন্ধাঁদ এপর্যন্ত যাহা পাওয়া গিয়াছে, 

সমস্তই বর্তমান খন্ডে সংযোজিত হইয়াছে । আশা কারি, ইহাতে মধুসূদন-চর্চাভিলাষী 
পাঠকের সহায়তা হইবে। 

রবান্দ্রভারতাঁ বিশবাবিদ্যালয়ের বাঙলা সাহত্যের অধ্যাপক ড্র ক্ষেত্র গুপ্ত বতমান 

খণ্ডটর সম্পাদনা করিয়াছেন এবং মধুস্দনের জীবন-কথা ও সাহত্য-সাধনা আলোচনা 
করিয়াছেন। তাঁহাকে আমাদের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কাঁর। 

মধুসূদনের প্রাতিচিত্র্টি এশয়াটক সোসাইটির গ্রন্থাগারক শ্রীশবদাস চোধুরীর 
সৌজন্যে এবং মধ্সৃদনের হস্তাক্ষরের প্রাতাচত্র দুইটি 'দল্লী বিশ্বাঁবদ্যালয়ের রবীন্দ্র 
অধ্যাপক ডক্তর রবীন্দ্ুকুমার দাশগুপ্ত মহাশয়ের সৌজন্যে প্রাপ্ত। 

মধুসূদন রচনাবলশীর বর্তমান সংস্করণাঁট ভরসা কার পাঠকসমাজে আদৃত হইবে। 





নিবেদন 

মধুসূদন দত্তের বাংলা ও ইংরেজি সমগ্র রচনাবলণ প্রকাশের সম্ভবত এই প্রথম প্রয়াস। 
অবশ্য কিছ: ইংরোজ রচনার সন্ধান এখনও মেলোন, এরূপ বিশ্বাস করবার কারণ আছে। 

কাঁবর বাংলা গ্রল্থাবলনীর নানা সংস্করণ পূর্বে প্রকাশিত হয়েছে। তাছাড়া গত এক 

শতাব্দী ধরে তার জীবনী-রচনা ও সাহিত্যালোচনার এক বিপুল ভান্ডার গড়ে উঠেছে। 
সম্পাদনা এবং জাীবন-কথা ও সাহত্য-সাধনার আলোচনা করতে গিয়ে পূর্ববতর্ঁদের কাছ 
থেকে সাহায্য নিয়োছ। তাঁদের কথা যথাস্থানে উাল্লাখত হয়েছে। 

এ কাজে আমাকে উৎসাহিত করেছিলেন আমার শ্রদ্ধাভাজন অধ্যাপক ডঃ শশিভৃষণ 
দাশগ্প্ত। তান আজ সব প্রণামের উধের্ব। গ্রল্থাটকে পূর্ণাঙ্গ এবং সুষ্ঠ করে 

তুলবার জন্য সাঁহত্য সংসদের শ্রীমহেন্দ্রনাথ দত্ত আমাকে যে-ভাবে সাহায্য করেছেন, তা 
কতজ্ঞাচত্তে স্মরণযোগ্য। 

সাহত্য সংসদের শ্রীগোলোকেন্দ; ঘোষের আন্তরিকতা এবং সাহচর্য সম্পাদনার দীর্ঘ- 
কঠিন কাজাঁটকে আনন্দপূর্ণ করে রেখোঁছল। শ্্রীবশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় এবং শ্রীসখেন 
বসু গ্রল্থ-সম্পাদনায় নানাভাবে আমাকে সাহায্য করেছেন। তাঁদের সকলকে সকৃতজ্ঞ 

প্রীতি জানাচ্ছি। 

ক্ষেত্র গর্ত 
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মধূসদন দত্ত ঃ জীবন-কথা 
(১৮২৪--১৮৭৩) 

নব্য বাংলা সাহত্য পূর্ণ মৃর্তিতে আত্মপ্রকাশ করল মধূসৃদনের সাধনায়। তাঁর সাহিত্যসৃষ্ট 
শা*বত শিল্পমূল্যে শীর্ষস্থানীয়। পরবতর্ম হীতহাসে ব্যাপক ও স্থায়ী প্রভাবের জন্যও অবশ্য- 
সমরণযোগ্য। কাঁবর সাহিত্যসাধনার পারিচয় যেমন সৌন্দর্যোপভোগের অন্দরমহলে প্রবেশের পথ 
দেখিয়ে দেবে, তাঁর জবনকথাও তেমান বিস্ময় ও কৌতূহলের সৃস্টি করবে। উনাঁবংশ শতাব্দীর 
অন্যতম প্রধান পুরুষ মাইকেল মধুস্দন দত্তের জীবনী ও্জহল্যে, বীর্ষে এবং নাট্যচমকে 
বদয্যুৎস্প্ষ্ট। 

জল্ম ও শৈশব। মধূস্দন ১৮২৪ সালের ২৫ জান্আর যশোহর জেলার সাগরদাঁড় গ্রামে 
জল্মগ্রহণ করেন। পিতা রাজনারায়ণ দত্ত সেকালের রীতি অন্যায় ফার্স ভাষায় বশেষ দক্ষতা 
লাভ করোছিলেন। কলকাতার সদর দেওয়ানী আদালতের ব্যবহারজীবীরূপে 'তাঁন প্রভূত 
প্রাতষ্ঠা ও অর্থ উপার্জন করেছিলেন। খাঁদরপুরের বড় রাস্তার উপরে একটি দোতলা বাঁড় 
কিনে যখন তান কলকাতায় পারবারবর্গ নিয়ে এলেন, কাঁবর বয়ঙ্ম তখন সাত বংসর। 

গ্রামে মাতা জাহ্বী দেবীর তত্বাবধানে তাঁর শৈশব-ীশক্ষা শুরু হয়েছিল। রামায়ণ- 
মহাভারতের প্রাত আকর্ষণের বীঁজ সম্ভবত এই সূত্রেই তাঁর মনের কোণে উপ্ত হয়। তিনি 
ফাঁর্স ভাষায়ও কতকটা জ্ঞান অর্জন করেছিলেন। 

হিন্দ কলেজে । কলকাতায় এসে কাব 'হন্দু কলেজে ভার্তি হলেন। ব্রজেন্্রনাথ 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে ১৮৩৩ সালে তান কলেজের জুনিয়র ভিপাটমেন্টের সর্বনিম্নশ্রেণঁতে 
প্রবেশ করোছিলেন। ১৮৩৪ সালের ৭ে মার্চ) পাব্রকার 'ববরণনতে দেখা যায় তান কলেজের 
পুরস্কার বিতরণসভায় ইংরেজি 'নাট্যাবষয়ক প্রস্তাব আবাত্ত করেছিলেন। 

সেকালে হিন্দু; কলেজের শিক্ষাব্যবস্থার উৎকর্ষ সকলেই স্বীকার করেছেন। যোগান্দ্রনাথ 
বসুর মতে ঃ 

“মধুসূদন যে সময়ে হিন্দু কলেজে প্রবেশ কাঁরলেন, তখন ইহার পূর্ণ যৌবনাবস্থা। ছান্র- 
৬ 5৮১০৮7৮১52৮ 
স্থান আঁধকার করিয়াছিল। যাঁদও ডিরোজিয়ো সে সময় কলেজ ত্যাগ করিয়াছিলেন, তথাপি 
সপ্রাসদ্ধ কাপ্তেন 'রিচার্ডসন, গাঁণতশাস্তবিদ্ রিজ, হালফোর্ড এবং ক্রিন্ট প্রভাত সে সময়কার 
প্রীসম্নামা অধ্যাপকগণ ইহাতে অধ্যাপনা কারতেন। জোন্স সাহেব স্কুল বিভাগের প্রধান 
ণশক্ষক ছিলেন, এবং স্বগায় রামচন্দ্র মিন্ত ও শ্রদ্ধাস্পদ রামতনু লাহিড়ী প্রভাত 'নিম্ন শ্রেণীর 
ণশক্ষক 'ছলেন। ইহাদের মধ্যে অনেকে, এক এক বিষয়ে, এক একজন প্রাসদ্ধ ব্যান্ত ছিলেন; 
সুতরাং মধুসৃদন, সে সময়ে, এ দেশের পক্ষে যতদূর 'সম্ভব ততদূর উৎকৃষ্ট শিক্ষালাভের 
সুযোগ প্রাপ্ত হইলেন।” 

[মাইকেল মধুসূদন দত্তের জশীবনচরিত ] 
ইংরেজি তথা যুরোপনয় সাহিত্যরস ও 'বাচন্র মানববিদ্যা যে সব প্রাতষ্ঠানের মাধ্যমে নব্য 

বাংলার অন্তরে প্রবেশ করোছিল হিন্দ কলেজের স্থান তাদের মধ্যে খুবই গ্রুত্বপূর্ণ। নূতন 
মানবমল্তে বি*বাস, পাশ্চান্ত্য জীবনতল্লে আসান্ত, উচ্ছৰাসত ইংরোঁজ সাহত্যপ্রশীত, দেশীয় আচার 
ও ভাবনার প্রাত অশ্রদ্ধা_সর্ব বিষয়ে বিদ্রোহী মনোভাব হিন্দ কলেজের 'শক্ষার সাধারণ 
ফলশ্রাাত হয়ে দাঁড়য়েছিল। মধসদনের ব্যাজচারত এবং শিল্পী প্রাণের গঠনে হিন্দ; কলেজে 
অধ্যয়নের পর্ধ গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল ।” 

হিন্দ কলেজে ছান্র হিসেবে কলকাতর সর্বোৎকৃষ্ট স্তরাট এসে সমবেত হত। তাদের 
মধ্যেও মধ্্সৃদনের ওজ্জবল্য সকলের চোখ ধাঁধিয়ে দিয়োছল। পোশাক-পাঁরচ্ছদ-বিলাস-ব্যসনে, 



বার 

বাকৃপটুতায়, বুদ্ধির দীপ্তিতে তিনি বন্ধুদের কেন্দ্রে আসন পেতোছলেন। এবং ভূদেক 
মুখোপাধ্যায়, রাজনারায়ণ বস, গৌরদাস বসাক, ভোলানাথ চন্দ্র, বঙ্কুবিহারী দত্তের ন্যায় ব্যান্তিরা 
(পরবতর্ঁ জীবনে এরা সবাই অজ্পাধিক খ্যাতি অন করেছিনেলন) ছিলেন কাঁবর সহপাঠী । 
কখনও ফার্স গজল গান গেয়ে, কোনো দিন সাহেব-নাঁপতের দোকানে চুল কাটিয়ে, কখনও 
মৃহুর্মহহঃ মিলউন-সেক্সপায়র-বায়রন আবৃত্তি করে তিনি বন্ধুদের চমকে দিতেন। আবার এর 
সঞ্গে ছিল কোনো কোনো শিক্ষকের প্রাত সরব অশ্রদ্ধা, মদ্যপান, আমতব্যায়তা, পিতার সঙ্গে একই 
আলবোলায় ধূমপান এমান আরও বাচন্্ সব আচরণ। গৌরদাস বসাক ঠিকই 'লখোঁছলেন, 

“10010 95 2 50105. 13210) 1315 £013165 200 20060001010165 1720 2. 
00001) ০ 1010091005, 2100 2 18509 01009 20010 5210 0020 100206 0)610 54501 
৪2190 55০০0.” 

[ মধ;স্দন সম্পার্কত জ্মৃতিচারণা ] 

কলেজের পরাঁক্ষায় তিনি বৃত্ত পেতেন। ইংরেজিতে কাবিতা লিখতেন, ছাপার হরপে তা 
প্রকাশিত হত। বিখ্যাত 'বাঁলাত পারিকায় প্রকাশের জন্য কবিতা পাঠাতে তাঁর কুণ্ঠা ছিল না। 
ওয়ার্ডসওয়ার্থকে কাঁবতা উৎসর্গ করতেও। আবার এরই মধ্যে নারীশিক্ষা 'বিষয়ে প্রবন্ধ লিখে 
পেলেন প্রথম পুরস্কার, একটি স্বর্ণপদক। একাদন হঠাং ধূতি ছেড়ে আচকান-পায়জামা 
ধরলেন, তারপরে সোজা সাহোঁব প্যান্ট-কোট। এক কথায় সকলের কাছে মধু একটি বিস্ময়, 
একটি প্রাতিভা। ভোলানাথ চন্দ্র লিখলেন, "4০৭০. %/45 0) 7811051, গৌরদাস বললেন, 
“, ,13552:0)61255 1)2 25 10051019191 0102 70151051 21000906 00610115100 52215 01 
006 ০০911£6- ভূদেবের ভাষায়, 

“কমর্ষেত্রে অবতরণ কারয়া, ক্রমে ব্লমে আমাকে কুঁড়ি লক্ষ ছাত্রের সংম্রবে আসতে হইয়া- 
ছল; কিতা প্রভিভাতআর কাহাতেও কখন দোখ নাই মধুর বধ 855 
ন্যায় 'যেন চাঁর দিকেই খোলত; সা ছে , আন্েয়শ ও 
বনদেবতার পরস্পরের কথোপকথন প্রসঙ্গে কবি প্রভবাত শাার্বন্বোদ- 
গ্রাহে মাণর্নমূদাং চয়ঃ।, আমাদের উভয়েরও ঠিক তাই হইয়াছিল; মা 
ন্যায় ছিল, প্রাতীবম্ব গ্রহণে সমর্থ হইত।” 

[ মধুস্দন বিষয়ক স্মৃতিকথা ] 

হিন্দু কলেজে ছান্রাবস্থায় তিনি ইংরোজতৈে যেসব কবিতা ীলখতেন তা '্জ্রানান্বেষণ+ 
18724 5190/410?” '12/277 01222, '0410%174 14/27%7) 04292” '1-7/277 

1/95507,, '09%9% প্রভাতি সাহিত্য পীন্রকায় প্রকাশিত হত। প্রথম তারুণ্যের কবিতাগুলি 
নিয়ে তাঁর গর্বের অন্ত ছিল না, ভাঁবষ্যতে 'তাঁন 'বখ্যাত কাব হবেন, গোরদাস তাঁর জীবন? 
রচনা করবেন এরূপ আশা বহু চিঠিতেই তিনি ব্যন্ত করেছেন। এবং বিলেত গেলেই বড় কাব 
হতে আর কোনো বাধাই থাকবে না, এরূপ একটি অদ্ভূত ধারণা কোন্ অজ্ঞাতকারণে তাঁর মনে 
দানা বেধোছিল। একটি চিঠিতে তান গৌরদাসকে লিখছেন, 

"[ এট) 16210 11010 10016 [166 01107 095001106 87100-%. 30159010 
09০01 01018 100 ০101 011 170৬7 5180010 ] 116 10 586 7০0০ 71101115177 
1165 ££ 11179156100 05 2. 2521 1১০5০৬71710) ] 210. 21700505016 ] 51991] 196 
16] 08020 00 17175191)0. 

ইংলন্ডে যাওয়া মধ্সৃদনের তরুণাঁচত্তে কতবড় প্রবল ভাবাবেগের কেন্দ্র হয়ে উঠোছল 
এঁ সময়ে লেখা একাধিক কাবতা ও চিঠিতে তার প্রমাণ আছে। তমলুক বেড়াতে গিয়ে গৌর- 
দাসকে তিনি িখোছিলেন, 

"গা ০010 1022161. 0720 562. ₹71)10) আ1]] 19201797105 562 106 2 2 [১6110 
(110) ] 1706 15 000 181 0%) 11001710£ 15 17005010601 1121905 
£1011005 51016.” 



তের 

এইভাবে হিন্দু কলেজের উজ্জ্বলতম তারকা প্রতিভার বিচ্ছুরণে এবং বালসুলভ উচ্ছ্বাস 
ও উচ্চকণ্ঠ আত্মঘোষণায় চারাদকে আলোড়নের সৃষ্টি করছিলেন। অবশেষে ১৮৪২ সালে, যখন 
তিনি সিনিয়ার ডিপার্টমেন্টের দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্র, তাঁর জীবনে এল এক গুরুতর পারিবর্তন। 

উ্ান্টধর্ম গ্রহণ। মধুসূদন হঠাৎ একাঁদন নিরুদ্দেশ হলেন। শোনা গেল তিনি খ্রীষ্টান 
হবেন। প্রতিষ্ঠাবান ব্যান্ত রাজনারায়ণ লাঠিয়াল সংগ্রহ করে পূত্রকে ধর্মান্তর-গ্রহণে বাধা দেবেন 
এই অজুহাতে মধুসৃদনকে ফোর্ট ,উইলিয়ামের মধ্যে আশ্রয় দেওয়া হল। ১৮৪৩ সালের 
৯ ফেব্রুআঁর মিশন রো-য়ে ওল্ড মিশন চার্চে আর্চাডকন 'ডিয়া্ট্র তাঁকে খ্রীস্টধর্মে দীক্ষিত 
করলেন। মধুসূদন নিজের লেখা 7701 গান করলেন "].008 5101 10. 50615010905 
10121)0..” | তাঁর নৃতন পাঁরচয় হল মাইকেল। 

মধুসূদন হঠাং কেন খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করলেন তা একটি গুরুতর সমস্যার ব্যাপার। খ্্রীষ্টধর্মের 
প্রীত আকর্ষণ বশে যে করেন নি তা নাশ্চিত। ডীল্লাখত 17010-টি সাক্ষ্য হিসেবে মূল্যহান। 
বরং যাঁর কাছে তিনি ধর্মীন্তরের বাসনা প্রথম প্রকাশ করোছলেন সেই রেভারেন্ড কৃষ্ণমোহন 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের বন্তব্যের কিছু মূল্য আছে। 

“6 081160 01901) 006 9 2100. 1000000060 1)1005616 00 1006 95 2. 1£81151005 
100001101 2100050 196150906ণ] 10 12 ৪. 00101150191. 4861 চে০ 01: 01166 11001 
16৬9 2100 ৪ 21691 062] 06 00105215801010) ] ড/25 10019165560 ড/10) 006 1961161 
00720 1015 065116 0 19600001174 01011501910 25 5021:0610, 21621610091) 1015 
065116 01 2 50022 00151017100. 

মধূসৃ্দনের ইংলন্ড গমনের বাসনা কা পাঁরমাণ প্রবল ও প্রগল্ভ হয়ে উচ্োছল তার 
পাঁরচয় আগেই পেয়েছি। বিশেষ করে নব্যতন্দ্রের প্রাতি গভনর অনুরাগ হিন্দুধর্মসংক্রান্ত কোনো 
সংস্কারকেই তাঁর মনের মধ্যে দ্ঢ় হয়ে উঠতে দেয়ান। 

আরও একটি গুরুতর কারণ 'ছিল। কাঁবর খ্রীষ্টান হবার কিছীদন আগে একটি গ্রাম্য- 
বালিকার সঙ্গে তাঁর বিবাহের কথা উঠোছল। কাব তা থেকে উদ্ধারের একট সহজ উপায় 
খজে পেলেন ধর্মান্তর গ্রহণের মণ্য্য। 

তাছাড়া রেভারেন্ড কৃষ্ধমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের দেবকী নাম্নী রূপবতাঁ বদুষী দ্বিতীয়া 
কন্যার সঙ্গে মধ্সৃদনের প্রেম-সম্পর্ক স্থাঁপত হয়েছিল এমন সংবাদ পাওয়া যায়। 'মধুস্মাতি'র 
লেখক বলেছেন, 

“রেভারেন্ড কৃষমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের দেবকী নাম্নী রৃপবতী 'বিদুষ্বী "দ্বিতীয়া কন্যার 
সাহত মধুসূদন পূর্ব হইতেই পাঁরচিত ছিলেন। তাঁহার রূপগণের পক্ষপাত হইয়া মধসূদন 
তাঁহার পাণিগ্রহণে একান্ত আঁভলাষী 'ছিলেন। উন্ত কুমারীও মধুসূদনের 'বাবধ সদৃগুণে 
তাঁহার প্রাত অনুরাগিণী হন।” 

কোন্ সূত্র থেকে নগেন্দ্রনাথ এই সংবাদ সংগ্র, করেছেন তা অবশ্য তান বলেন ন। শকন্তু 
এ ঘটনায় বি*বাস করার কারণ আছে। যোগান্দ্রনাথ বসুও কারও নামোল্লেখ না করে বলেছেন, 

“তাঁহার পরাচিতা কোন শ্রীষ্টধর্মাবলম্বিনী বাঁলকার রূপগুণের তানি একান্ত পক্ষপাতশ 
িলেন।” 

[মাইকেল অধযসূদন দত্তের জশবনচারিত ] 

গৌরদাস বসাক তাঁর স্মাতিকথায় খুব স্পম্ট করে না লিখলেও এ বিষয়ে কিছ হীঞ্গত 
করেছেন। মখস্দনের খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ-প্রসঙ্গে 'ত্তীন রেতারেন্ড কৃষমোহনের প্ররোচনাকে দায় 
করেছেন। নিজের পছন্দমত শিক্ষিতা তরুণীর পাণিগ্রহণের বাসনা কবির ছিল। কাব এর্প 
বিবাহকেই মনে করতেন আদর্শ । গোরদাস লিখেছেন, 



চোদ্দ 

"76 8520 21275 00 161] 1006 009. 106 ৮0110 1701)61 016 2. 73210760100 091 : 
5৭ ৪.0 "11110618706, 01060009060, 01057001701)6010 11] 2100 10. 00052 095 
21 80009060 1611916 125 2. £919. 215 11) 001 5090160, 009 006 $011210 
50021901011 19810510701): 1911011001৪. 020150 €0101150121) (01617170919 ; 1১0 
1015 1)01965 11) 0090 00151191716 2100, ৮1 10119950110 006 190. 

[ মধুসদন বিষয়ক স্মৃতিকথা ] 

এই ৭01015০ €0101150191) (001618170910' ক রেভারেন্ড কৃষমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ? 
মধূস্দনের এই প্রথম প্রেমের কথা প্রিয়তম বন্ধ গৌরদাস বসাকের না-জানায় কথা নয়। তাঁর 
সাক্ষ্যই এ-বিষয়ে সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য বলে মনে করা উাঁচত। 'ঁকন্তু দেবকীর তৎকালীন বয়স 
সম্ভবত এতই কম 'ছিল যাতে তাকে পূর্বরাগের পান্নী বলে ভাবাই যায় না। এ বিষয়ে তাই 
কোনো সিদ্ধান্তেই শেষ পযন্তি পেশছন কঠিন। 

বিশপ্্স কলেজে। খ্রীষ্টান ছান্রদের [হন্দুকলেজে পড়বার আধকার ছিল না। মধুসুদনকে 
হিন্দু কলেজ ছাড়তে হল। শ্রীষ্টধর্ম গ্রহণের প্রায় দুই বছর পরে তিনি শ্রীরামপূরে বিশপ্স 
কলেজে ভর্তি হলেন। এই দুই বছরের ইতিহাস কিছুই জানা যায় নি। ধর্মান্তরিত পুত্রের 
পড়ার খরচ দিতেন রাজনারায়ণ। বন্ধুদের সঙ্গে তখনও কাঁবর ঘানিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল, সমকালে 
লেখা চিঠিগ্ীলি পড়ে তা জানা যায়। বিশপ্স কলেজের সাধারণ বিভাগের ছান্র হিসেবে তানি 
গ্রীক, লাঁতন এবং হব্রু ভাষা শেখার সযোগ পেলেন এখানে । এবং কুমারস্বামীর নিকট 
সংস্কৃতও। 

"ঢা  (3151)015 0011585) 102 1610211060 601 1001 915, 2100 1691101 
01661 2100 1.70117. [00015 0011056 115 16901105 723 25002105155 2.0 
101011010711005. 
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ইংলন্ড থেকে আগত বহু-ভাষাঁবদ বিশপ পাশ্ডিতদের কাছ থেকে প্রাচীন ভাষা শিক্ষা 
মধুসূদনের জীবনের উপরে গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল । মধুসূদন ভবিষ্যতে বহু-ভাষাঁবিদ্ 
রূপে প্রাতিষ্ঠা পেয়োছিলেন। তার বীজবপন হল াবশপ্স কলেজে । তার চেয়েও বড় কথা 
মধূসৃদনের মনের গভীরে যে ক্লাসক রুচি, জীবনদৃম্টি ও শিল্পচেতনা গড়ে উঠেছিল তার 
'ভাত্ত স্থাপিত হল এই ভাষাশিক্ষায়। অবশ্য কবি সে সম্বন্ধে সচেতন হয়োছিলেন অনেক 
পরবতাঁ কালে । 

বিশপৃস কলেজে যুরোপাঁয় ছান্রদের সঙ্গে ভারতাঁয় ছাত্রদের সহবাসের ফলে নানা ধরনের 
সমস্যার সৃন্টি হত। কর্তৃপক্ষের অগণতান্তিক আচরণ মধুসূদনকে বিক্ষুব্ধ করে তৃলল। 
খাবার টোবলে গ্লাস ভেঙে ফেলে আহার্যীবিষয়ে বৈষম্য এবং নানারঙ্ের পোশাক পরে পাঁরচ্ছদ- 
সংক্রান্ত বিধিনিষেধের তীর প্রাতিবাদ করে প্রবল আলোড়নের সাঁন্ট করেছিলেন তাঁন।- শেষ 
পর্যন্ত কলেজ কর্তৃপক্ষ বিধানের বিষমতা দূর করতে বাধ্য হয়োছলেন। শেষো্ত ঘটনার বিবরণ 
'দিয়ে প্রত্যক্ষদ্শ কৃষ্ণমোহন িলখোঁছিলেন, 

"7৩ 125 2. 11501 01 2920 10611200021 10%/1617-50106551)90 77170 10 
115 10091020010) 50:00 10 1015 091019105 2100. 56100100600, 01 ৪10. 1006196- 
060) 10100 2100 1 09100801003 01 1991501021 11015. 

কয়েক বছর 'াবশপ্স কলেজে কাটিয়ে ১৮৪৮-এর গোড়ার দিকে তান হঠাৎ মাদ্রাজ চলে 
গেলেন। কাউকে কোনো খবর 'দলেন না। ' 

কাঁবর অকস্মাৎ এই মাদ্রাজ গমনের কারণ ঠিক করে বলা কঠিন। তবে কয়েকাট ঘটনার 
কথা এ প্রসঙ্গে মনে আসে। 



পশর 

রাজনারায়ণ দত্ত তাঁর পড়ার খরচ হঠাৎ বন্ধ করে দিলেন। পিতার বিরান্তর কারণ জানা 
যায় নি। কিন্তু এর ফলে বিশপ্স কলেজ থেকে তাঁকে চলে যাবার ব্যবস্থা করতে হল। 
[তান একাঁট ডেপুটি ম্যাঁজস্ট্রেটের চাকাঁরর চেস্টা করলেন । কিন্তু সে চেস্টা ব্যর্থ হল। ইংলন্ডে 
যাবার সম্ভাবনা আগেই বিনম্ট হয়োছল। মধু পিতার 'বরাগভাজন হওয়ায় কৃষমোহন ভয় 
পেলেন, রাজনারায়ণ পুত্রকে উত্তরাধিকারছ্যুত করবেন। মধুসূদনের ন্যায় লোকের পক্ষে 
সর্বাদকের এই পরাজয়ের লজ্জা বহন করে কলকাতায় পাঁরাঁচিত সমাজে বাস করা সম্ভব হল না। 
তান স্বেচ্ছা-নর্বাসন বরণ করলেন মাদ্রাজে। 

“. . 71550] 1600910000১ ] 93 19716 10020 10) ড6590101) 2100 2.01600. 
[ কাঁবর পত্রাংশ ] 

মাদ্রাজে। ১৮৪৮ সালের প্রারম্ভে সহায়সম্বলহশীন মধুসূদন সম্পূর্ণ অপাঁরাচিত মাদ্রাজ 
নগরে উপাস্থত হলেন। তিনি দেশীয় খ্রীষ্টান এবং গ্যাংলো-ইল্ডিয়ান সম্প্রদায়ের কৃপায় 
প্রথমে একটি আশ্রয় এবং অবশেষে একাঁট চাকার পেলেন। “মাদ্রাজ মেল অর্ফ্যান এসাইলাম, 
নামক বিদ্যালয়ে ইংরোঁজ শিক্ষকের পদ। 

মধুসূদন মাদ্রাজে সাত বংসর ছিলেন। শিক্ষক, সাংবাদিক এবং কাব হিসেবে তিনি 
সামাঁজক প্রাতিষ্ঞঠা লাভ করোছলেন। মাদ্রাজপ্রবাসে তাঁর দাম্পত্য জশবনের দিক 'দয়েও 
গুরুতর আলোড়নের সৃস্টি হয়োছিল। 

১৮৪৮ থেকে ১৮৫২ সাল পর্যন্ত তানি ছলেন উত্ত অনাথ বিদ্যালয়ের শিক্ষক। ১৮৫২ 
থেকে ১৮৫৬ সাল পরযন্তি তানি মাদ্রাজ বিশ্বাবদ্যালয়ের সঙ্গে সংযুন্ত 'বদ্যালয় বিভাগের 
দ্বিতীয় শিক্ষকের পদে আধান্ঠিত ছলেন। সেকালে এই সরকারী পদটি সম্মান ও যোগ্যতার 
চিহ্বাহী ছিল। মধ্সৃদনের পূর্বে দ্বিতীয় শিক্ষক ছিলেন এইচ. বাওয়ার্স। 1তাঁন িব*ব- 
বিদ্যালয়ের কলেজ বিভাগের ইংরেজি সাহত্য ও রচনার অধ্যাপক নিযুন্ত হয়োছলেন। অনুমান 
করা যায় ভারতীয় না হলে অনুরূপ পদের জন্য মধ্স্দনকে অবশ্যই নির্বাচন করা হত। 
অল্পকালের মধ্যে মধুস্দন আপন পাশ্ডিত্যের সুনিশ্চিত পাঁরচয় 'দয়োছিলেন মাদ্রাজের 
শিক্ষাবিদ্দের কাছে। মাদ্রাজ বিশ্বাবদ্যালয়ের সভাপাঁতি জর্জ নর্টন, কলেজ বিভাগের অধ্যক্ষ 
ই. বি. পাওয়েল, 1বশিস্ট নাগাঁরক হেনাঁর "ময়াডের ন্যায় ব্যান্তদের আনুকূল্য ও সহানুভূতি 
তিনি সহজেই লাভ করেছিলেন। ভস্মাচ্ছাদিত হলেও এরা আগুন চিনে নিতে ভুল করেন 'নি। 

সাংবাঁদক ও কাব হিসেবে ইংরেজি-জানা সমাে মধৃসূদনের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল। 
21425 ০22%/4/07 £ 0527 0/70%4215 47997, 59240?” প্রভাতি 
পান্রুকার সম্পাদকীয় বিভাগের সঙ্গে তান সংশ্লিষ্ট ছিলেন। মাদ্রাজের তখনকার একমান্র 
দৌনক 5%9০/%/০%”-এর সহসম্পাদনাও করোছলেন তিনি কিছুকাল। এক সময়ে 
4//79%%9%77/-এর সম্পাদকও ছলেন। 577/7%  ৫0%/707/9 নামক একাঁটি ইংরোজ 
সাপ্তাহক পত্রের সম্পাদকও ছিলেন মধুসূদন । 

এইসব পন্রপান্রকায় মধুসূদনের যে-সব রচনা প্রকাশিত হত তাদের ভাষার ওজস্বিতা ও 
স্বাধীন তীক্ষ মনোভাবের ছাপ গুণগ্রাহীদের দৃম্টি এড়াত না। কলকাতার 'হরকরা” প্রভাতি 
পান্রকায় কোনো কোনো রচনা পুনর্মশীদ্রত হয়েছিল। আজ আর সে রচনাগুঁল চিনে বের 
করার উপায় নেই। তাহলে সাংবাঁদক হিসেবে মধুসূদনের একটি নৃতন পাঁরচয় পাওয়া যেত। 

প্রবন্ধাদ ছাড়াও মধুস্দন সামায়কপন্রের পচ্ঠায় নিয়ামত কাঁবতা লিখতে লাগলেন। 
বিশেষ করে '71477%1 ০4149” 44 99274] 0০%9/2 নামক পান্রকায় 1%,97) 
/9%092% এই ছদ্মনামে তাঁর অনেকগূঁল গীতিকাবতা, সনেট, খণ্ডকাব্য প্রকাশিত হয়েছিল। 
12 (04%//5 7:47 এবং 74£9%4 ০1 /৪ £4/- এই দুইটি দশর্ঘ কবিতা একসঙ্গে 
প্রকাশিত হল। এটিই পস্তকাকারে কাবির রচনার প্রথম প্রকাশ । 



যোল 

মাদ্রাজে মধূস্্দন একটি বন্তৃতা দিয়েছিলেন। সোঁটও “772 44%8/0-5%9% 42 26 
17£4%” নামে গ্রল্থবদ্ধ হয়ে প্রকাশিত হয়োছল। 

পরজিয়া, নামে ইংরেজি অমিন্াক্ষর ছন্দে একাঁট পণ্টাঙ্ক নাটকও কাব লিখোঁছলেন, কিন্তু 
তা প্রকাঁশত হয় নি। 

'ক্যাপাঁটিভ লোভ, গ্রন্থট মাদ্রাজে প্রশংসিত হলেও কলকাতায় বিশেষ সমাদূত হল না। 
বাংলাদেশের শিক্ষাসাঁচব বেথুন সাহেবকে একখানা কাব্য গৌরদাস মারফৎ উপহার দেওয়া 
হয়েছিল। তানি কাবকে বাংলা কাব্য রচনায় উদ্বুদ্ধ হতে পরামর্শ দিয়েছিলেন, 
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[গোৌরদাস বসাককে লেখা পন্াংশ ] 

মধ্সূদনের মনের মধ্যে এই উপদেশ কিছু গভীর প্রীতক্রিয়ার সৃন্টি করেছিল। গৌর- 
দাসও বন্ধুকে বাংলা কাব্য রচনায় উৎসাহত করাঁছলেন। কন্তু দর প্রবাসে কাঁবর মনে মাতৃ- 
ভাষার প্রাত সপ্ত আকর্ষণ দানা বাঁধাছিল। বেখুনের পরামর্শের পূর্বেই গৌরদাসের কাছে 
শ্রীরামপুর সংস্করণ কৃত্তিবাসী রামায়ণ ও কাশদাসী মহাভারত চেয়ে পাঠিয়োছলেন তাঁন। 
বাংলাভাষা ভুলতেই তো চাইতেন এক কালে; না ভোলার এই সাধনা কেন? মাদ্রাজে-_গৃহে, 
কর্মস্থলে, সমাজে কোথাও বাংলা কথার স্থান ছিল না। সাহত্য-পাঠ__বিশ্বের বহ7 শ্রেষ্ঠ 
ভাষার; সাহিত্যরচনা__তাও ইংরোজতে। তবুও কাঁবর এই ব্যাকুলতা কেন? 
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60101010. ] 21) 10910 109 132172211 685061 0021) ]:021%:0061001090. ৬7০0 
0 0191152 1006, ০010 111600১619১ 017 000 195 73501 2” 

বেথুনের পরামর্শ ও গৌরদাসের অনুরোধ প্রাপ্তর কিছু পরে মধুসূদন একাঁট 1চািতে আশ্চর্য 
একাট মন্তব্য করে বসলেন, 

7611)975 900. ৫0 1000 100%1 0081 ] 95012 3659191 1)0015 4911) ০০ 191011. 
140 116 15 10016 0957 0191) 0120 01 2 303001 10. 17616 15 100 10001106 : 
610০ 8 [720:2৬, 8 00 12 50)001, 12-2 0515610 2-5 1061650 800 591051010, 
5-71.9010, 7-10 17021151. 4100 ] 10010 79161991105 101 006 81580 00900 ০4 
21770611151)102 076 190£06 ০0 1700 190)615 2” 

এ প্রায় দৈববাণীর মত। বিশ্বভাষার এই চর্চা কোনোদিন বাংলা সাহিত্য-সান্টতে নিয়োজিত 
হবে এ ধারণা তাঁর মনে কি করে এল? অজানিতভাবেই ' কাঁবর মনের গভশরে নৃতন মহাদেশ 
সৃজিত হাচ্ছিল ? 

অন্তত ইংরেজি কাব্যরচনায় ও প্রকাশনায় কাঁবর উৎসাহ অনেকটা কমে গিয়েছিল একথা 
বলা যায়। 'ক্যাপাঁটভ" লোঁড'র পরে আর কোনো কাব্যগ্রল্থ মাদ্রাজ থেকে প্রকাশিত হয়নি__এ 
ঘটনা লক্ষ্য করবার মত। 

মাদ্রাজে কাঁবর পাঁরবাঁরক জীবনে এই পর্বে উল্লেখযোগ্য নানা ঘটনা ঘটোছল। মাদ্রাজ 
গমনের তিন বছর পরে তাঁর মাতৃবিক্বোগ ঘণে। তান একবার কলকাতায় এসে শুধু পিতার সঙ্গে 
দেখা করে মাদ্রাজে ফিরে যান। কিন্তু সবচেয়ে আলোড়নসান্টিকারণ ব্যাপার দেখা দিল তাঁর 
শববাহকে কেন্দ্র করে। মাদ্রাজ গমনের অল্প দিন পরে তান অরুফ্যান এসাইলামের বালিকা 



সতর 

বিভাগের ছাত্রী রেবেকা ম্যাক্টীভসকে বিবাহ করেন। তান খুব সংক্ষেপে এবং সংযমের সঙ্গে 
সে ঘটনাচাণ্ল্যের বর্ণনা দিয়েছেন, 

41015. 13- 5 01001081151) 194215009559- 17911990061 45 2.0. 11)0159-19121061 
01 0015 11651061000 ;) 1 1076 27220 0:081915 11) 25001151091. 1761 0015045 
25 900 1009 11002921196, 516 ৮০1 170010] 27110500109 1709001)-1 

অবশেষে 'বজয়ীর উল্লাসে তান ঘোষণা করেছেন, 
“[ 100৬ 16510 00 10901 21900 1106 ৬০1 10001) 1116 2 00001021091 04 

2: 19910016, 0050 1)9৬1108 01019701015 01001701911) 2. 00101910151) 526 1১106, 
20061 2&:622160] 5710. 

কিন্তু শানল্তবন্দরের আশ্রয় তান পেপেন কি 2 
মধুস.দন-রেবেকার দাম্পত্যজীবনে শান্ত কি পারমাণ ছিল বলা কঠিন। তার চঠিপন্রে 

কোনো সদ্ধান্ত কর।র মত প্রমাণ বা ইঙ্গিত মেলে না। কিন্ত কাব তৃপ্ত ছিলেন না। কাঁবর 
অন্তর শান্তির একটি আশ্রয় খ*ুজে বেড়াচ্ছিল হয়ত [নজের অজ্ঞতসারেই । হেনাররেটার সত্যে 
পাঁরচিত হয়ে কাব তাঁকে পেতে চ।ইলেন। প্রা্তি, অতৃপ্তি এবং কামনা তীঁকে প্রবল উত্তেজনা 
ও শৃঙ্খলাহনীন চাণ্ল্ে প্রাতানয়ত তরাঙ্গত করতে লাগল । মধুসৃদনের সঙ্গে হেনারয়েটার 
আইনত ও ধর্মসঙ্গত বিবাহ হয়েছিল কিনা এবষয়ে ডঃ রবান্দ্রকূমার গাশগৃপ্ত স্পম্ট কষে 
কিছু গুরুত্বপূর্ণ নৃতন কথা শোনাতে চেয়েছেন। রেবেকার সঙ্গে কাবর নয়মমত ববাহ- 
বিচ্ছেদ যেমন ঘটে নি তেমাঁন হেনারয়েটার সঙ্গেও কাঁবর আইনানুমোদত বা ধর্মানমোদত 
বিবাহ সম্পন্ন হয় নি। তাঁর সিদ্ধান্তের পক্ষে অনেক যাান্ত আছে। কিন্তু কাবর চাঠিপন্র 
এ বিষয়ে বিস্ময়কর নীরবতা অবলম্বন করেছে। কিছ পরোক্ষ প্রমাণ মান্র পাওয়া যেতে পারে। 
১৮৫৫ সালে ২০ ডিসেম্বর তান গৌরদাসকে লিখেছেন, এ] 1056 2. 0176 13101511910 169 
200 0901 0171191010.” ১৮৫৬ সালের ২ ফেব্রুআরি তিনি কলকাতায় পেপছলেন। অর্থাৎ 
এ বংসর জানুআঁরর শেষে তান মাদ্রাজ থেকে জাহাজে চড়লেন। ২৭ 'ডসেম্বর কাব কলকাতা 
ফিরে আসবার সংকল্প করোছলেন। পিতার মত্যুসংবাদ, জ্ঞাঁতিদের কাছ থেকে সম্পান্ত 
উদ্ধারের বাসনা, গৌরদাসের আমন্ত্রণ এর শন্যতম কারণ হতে পারে । কিন্তু মূল কারণ কাঁবর 
দাম্পত্যজীবনের সমস্যা! মাত্র এক মাসের মধ্যে রেবেকার সঙ্গে তাঁর সম্পকরচ্ছেদ ঘটেছে এবং 
হেনরিয়েটার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাঁপত হয়েছে। এত 'এলপ সময়ের মধ্যে আইনসম্মত ববাহ- 
বিচ্ছেদ এবং নৃতন 'ববাহ হওয়া সম্ভব নয়। কল:াতায় আসার সময়ে তিনি শমঃ হোল্ট' 
এই ছদ্মনাম গ্রহণ করোছলেন কেন তা-ও ভাববার মত। 

“ঘটনার প্রকৃত স্বরূপ কি জানার কোনো উপায় নেই। কিন্তু জীবনের যে গুরুতর 
পাঁরবর্তন ঘটল, অর্থাৎ রেবেকা কোথায হাঁরয়ে গেল, সেখানে এল হেনরিয়েটা_তা সর্কজ্ঞাত। 
কাঁবর চাঁরন্রে কামনা এবং কাব্যবস্তুকে লাভ করার আকাঙ্ক্ষা, শীতিজ্ঞানকে অনায়াসে অবহেলা 
করবার মত দু উচ্ছৃঙ্খলতা কত প্রবল 'ছল' এই ঘটনা তার সবচেয়ে উৎকৃষ্ট প্রমাণ। মধুসৃদনের 
চাঁরত্র ইীন্দ্রিয়লোলুপ ছিল না। কিন্তু কামনার ল"*, নারীর জন্য তান একবার ধর্মত্যাগ 
করেছেন, অন্যবার করেছেন পত্বীত্যাগ |” 

| 'কাবি মধ;সূদন ও তাঁর পন্রাৰলণী : ক্ষেত্র গুপ্ত] 

কাঁব মাদ্রাজ ত্যাগ করার সঙ্গে সঙ্গে ঘুচল সেই অজ্ঞাতবাস যেখানে নিজে জেনে এবং না 
জেনে ভাবষ্যং কাব্যজগতে প্রাতিষ্ঠালাভেব জন্য প্রস্তৃত হয়েছিলেন: কবির ব্যাস্তগত প্রেম- 
জীবনেরও বহু গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা এই পর্বে প্রায় লোকচক্ষুর অন্তরালে সংঘাঁটত হল। তারা 
অজ্ঞাতই থেকে গেল। 

কলকাতায় সৃষ্টি-মহোৎসব। ১৮৫৬ সালে কবি কলকাতায় ফিরে এলেন। কাঁবর জীবনের 
শ্রেম্ঠ অধ্যায় সূচিত হল। প্রথমে বিশপ্স কলেজে এসে উঠলেন। পরে বন্ধুদের চেষ্টায় 

মধ_-খ 



আঠার 

পুলিসকোর্টে একটি কেরানীর পদ পেলেন। কিছুকাল পরে তিনি দবভাষকের পদে উন্নীত 
হলেন। তাঁর এই চাকার সম্বন্ধে কিশোরীলাল হালদার দুঃখ করে লিখোঁছলেন, 

“00 17051500100 0007 00671970195 [51551061707 11) 1850১ 78 7100 1011) 
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[72 14//9%4/ 214242%5, 1892] 

কলকাতায় চাকার জীবনের এই গ্লানি কাঁবর আঁভমানী অন্তরকে বিদ্ধ করোছিল। তবে 
সাহিত্যসৃম্টির মহোৎসবে মেতে সাত বংসর কাল কাব আপনাকে সংযত রেখোঁছলেন। 
" সাহত্যসৃস্টি ছাড়াও তান সংবাদপর্র-সামায়কপন্রে প্রবন্ধাদ লিখে অর্োপাজনি করতেন! 
১৮৬২ সালে িছাাদন +777/00 ৮//7?0/, পান্রকার সম্পাদনাও তান করেছিলেন। 

মধূস্দনের জীবনে এই পর্ব সবচেয়ে গৌরবোজ্জবল। সাহত্যসৃস্টির অতন্দ্র তপস্যায় 
তাঁর সর্বশান্ত নিয়োজত। অপরাপর ঘটনা তাই যেমন বাহ্লাবাঁজতি তেমাঁন অনল্লেখ্য। 

রত্বাবল নাটকের ইংরেজি অনুবাদ করতে গিয়ে কাবির সঙ্গে ১৮৫৮ সালে বেলগাছিয়া 
রঙ্গমণ্টের ঘনিষ্ঠতা । তারপর একে একে শার্ট, একেই কি বলে সভাতা, বুড় সাঁলিকের 
ঘাড়ে রো, পদ্মাবতী, কৃষ্ণকুমারণ প্রভৃতি নাটক ও প্রহসন রচনা। যতী্দ্রমোহন ঠাকুরের সঙ্গে 
[বতরের উত্তরে 'তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য প্রণয়ন। তারপরে ব্রজাঙ্গনা, মেঘনাদবধ, বারাঙ্গনার 
সৃন্টি। এ ছাড়া শার্মঘ্তা এবং দীনবন্ধৃকৃত নীলদর্পণ নাটকের ইংরোজ অনুবাদ। মাত্র পাঁচ 
বছরের মধ্যে বাংলা ভূলে-যাওয়া, কোটপান্টল্ন-পরা মাইকেল বাংলা সাঁহত্যের নবজল্ম 
ঘটালেন, গে্টা দেশের চিত্তপদ্মের মধু হয়ে উঠলেন মধুস্দন। তাঁর সাঁহত্যসাম্টকে কেন্দ্র 
করে প্রবল ভাবান্দোলনের সান্টি হল এদেশীয় বুদ্ধিজীবী মহলে । সংশয়বাদী এবং সমালোচক 
হয়ত অনেকেই 'ছলেন, কিন্তু বাঙালি জাতির মূল ভাবনাঁট বাণীর্প পেল কালণপ্রসন্ন সিংহ- 
আয়োজিত কবি-সম্বর্ধনায়। মেঘনাদবধ কাব্যের প্রথম খণ্ড প্রকাশের পরে নব্য বাঙালি সমাজ 
তাঁর প্রথম কাঁবকে আভিনন্দন জানিয়ে বললেন, 

এড্রেস ।-মান্যবর শ্রীল মাইকেল মধ্যস্দন দত্ত মহাশয় সমীপেষ্য। 
কাঁলকাতা বদ্যোৎসাঁহনী সভার সাঁবনয় সাদর সম্ভাষণ 'নিবেদনামদং। 

যে প্রকারে হউক বাঙ্গালা ভাষার উন্নাতিকল্পে কায়মনোবাক্যে যত্ব করাই আমার উচিত, 
কর্তব্য, আভিপ্রেত ও উদ্দেশ্য। প্রায় ছয় বর্ধ অতশত হইল বিদ্যোৎসাঁহনী সভা সংস্থাঁপত 
হইয়াছে এবং ইহার স্থাপনকন্তা তাহার সংস্থাপনের উদ্দেশে যে কতদূর কৃতকার্য হইয়াছেন 
তাহা সাধারণ সহদয় সমাজের অগোচর নাই। আপাঁন বাঙ্গালা ভাষায় যে অনুত্তম অশ্রুতপূ্্ব 
আমিন্রাক্ষর কবিতা 'লাখয়াছেন, তাহা সহদয় সমাজে অতীব আদৃত হইয়াছে, এমন কি আমরা 
পৃবের্ব স্বপ্নেও এর্প বিবেচনা কার নাই যে, কালে বাঙ্গালা ভাষায় এতাদ্শ কাঁবতা আঁবর্ভৃত 
হইয়া বঙ্গদেশের মুখ উদ্জবল কাঁরবে। আপ্পাঁন বাঙ্গালা ভাষার আদ কাব বাঁলয়া পারগাঁণত 
হইলেন, আপাঁন বাঙ্গালা ভাষাকে অনূত্তম অলঙ্কারে অলঙ্কৃত কারলেন, আপনা হইতে একাঁটি 
নৃতন সাহত্য বাঙ্গালা ভাষায় আঁবতরুত হইল, তজ্জন্য আমরা আপনাকে সহম্্র ধন্যবাদের 
সহিত বিদ্যোৎসাঁহনী সভাসংস্থাপক প্রদত্ত রোৌপ্যময় পা প্রদান কারিতেছি। আগ্লান যে অলোক- 
সামান্য কার্য্য কারয়াছেন তৎপক্ষে এই উপহার অতাব সামান্য। পৃথিবীমণ্ডলে যতাঁদন যেখানে 
বাঞ্গালা ভাষা প্রচালত থাঁকবেক তদ্দেশবাসী জনগণকে চিরজীবন আপনার নিকট কুতজ্তা 



উনিশ 

পাশে বদ্ধ থাকতে হইবেক, বঙ্গবাসীগণ অনেকে এক্ষণেও আপনার সম্পূর্ণ মূল্য বিবেচনা 
কাঁরতে পারেন নাই কিন্তু যখন তাঁহারা সমুিতরূপে আপনার অলৌকিক কার্যা বিবেচনায় 
সক্ষম হইবেন, তখন আপনার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশে ত্রুটি কাঁরবেন না। আজ আমরা যেমন 
আপনাকে প্রাতষ্ঠা কাঁরয়া আপনার সহবাস লাভ কারয়া আপনা আপাঁন ধন্য ও কৃতার্থম্মন্য 
হইলাম হয়ত সেদিন তাঁহারা আপনার অদর্শজাঁনত দুঃসহ শোকসাগরে নিমগন হইবেন। 
িন্তু যাঁদচ আপাঁন সে সময় বর্তমান না থাকুন বাঙ্গালা ভাষা যতাঁদন পাঁথবামণ্ডলে প্রচারিত 
থাকবে ততাঁদন আমরা আপনার সহবাস সুখে পাঁরতৃপ্ত হইতে পারব সন্দেহ নাই। এক্ষণে 
রা বিনা ভাবে থা কি গাপান উত্তরের বালুর উকুন 

তাঁহারা যেন জীবনের বৃশেষ ভাগ” গপগ্রহণে বানিয়োগ 'করেন। 

কাঁলকাতা 
1বদ্যোৎসাঁহনী সভা বিদ্যোৎসাহনশ সভার সভ্যবর্গানাম্। 
২ ফাল্গুন ১৭৮২ শকাব্দা। 

মধুসূদন জ্ঞাতশর্ুদের 'বরুদ্ধে মামলায় জিতে 'পতৃসম্পাত্ত উদ্ধার করলেন ১৮৬০ 

সালে। অবশেষে 'বিষয়সম্পান্তর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করে, আর্ক সমস্যার একটা সমাধান 
করে ব্যারিস্টার পড়বার উদ্দেশ্যে যুরোপ যাত্রার জন্য প্রস্তুত হতে লাগলেন । 'খাঁদরপুরের বাঁড় 
তানি সাত হাজার ট।কায় 'বক্লয় করলেন কাঁব রঙ্গলালের ভাই হরিমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়কে। 
সুন্দরবনের ভূসম্পাত্ত মহাদেব চট্টোপাধ্যায়ের স্ত্রী মোক্ষদা দেবীকে পত্তন 'দিলেন। চ্ান্ত হল, 
তাঁরা চার দফায় মোট প্রায় তিন হাজার টাকা যুরোপে পাঠাবেন। এবং কাঁবর স্ত্রীপুত্রকে 
কলকাতায় মাঁসক দেড় শত টাকা হিসেবে দেবেন। এই চুান্তির প্রাতভূ ছিলেন বিখ্যাত রাজা 
দগম্বর মত্ত এবং কাঁবর পিসতৃত ভাই বৈদ্যনাথ মিন্র। 

আর্ক ব্যবস্থা মোটামুটি পাকা করেই কাব যুরোপ চললেন ৯ জুন, ১৮৬২ সালে 
'ক্যান্ডিয়া” জাহাজে করে। য়ুরোপ গমনের ব্যাপারাট বিশ্লেষণ করলে কাঁবর মনোলোকের কিছু 
নিগ্ড় তাৎপর্যের দিকে দ্াঁন্ট পড়বে। য়ুরোপ ভ্রমণর ইচ্ছা কৈশোর থেকেই কাঁবর ক'ছে 
একটা অপ্রতিরোধ্য ভাবাবেগের প্রবলতা নিয়ে দেখা দিয়েছিল। তখন তাঁর ধারণা ছিল ইংলন্ড 
গেলেই তান বড় কাব হতে পারবেন। বড় কবি 'তান হয়েছেন_দেশের সর্বশ্রেম্ঠ কাব, কিন্তু 
ইংলন্ড যাওয়া এখনও হয় নি। বরং কাব্যসৃষ্টতে পারপূর্ণভাবে নিমগ্ন থাকার কালে ইংলন্ড 
গমনের বাসনা তাঁকে বিশেষ বিচলিত করতে পারে নি। মহৎ কবির সাষ্টকালীন সংযম তাঁকে 
অন্য সর্বাবব কামনার আতিরেক থেকে নিবৃত্ত করে এসেছে। কিন্তু বীরাঙ্গনা কাব্য শেষ 
করতে গিয়ে তাঁর মনে হয়েছে "10 20125 74596 2৮/2%. বীরাঙ্গনার কয়েকাট পন্র 
[তিনি আরম্ভ করেও শেষ করতে পারেন নি। উপাদান সঙ্কলন এবং পাঁরকম্পনা রচনা করেও 
নূতন মহাকাব্য "সংহল বিজয়'-এর কয়েকটি চরণমান্ন লিখে তান ছেড়ে দিয়েছেন। অন্তরের 
গভীরে তান সৃনিশ্চিতভাবে অনুভব করেছেন কাব্যজগত থেকে এবার অবশ্য-বদায়ের পলা। 
সূষ্টিকালীন সেই সংযম 'িচাঁলত হয়েছে কাব্যের কল্পলোক থেকে বাস্তব পাঁথবীতে পা 
দিয়ে দোভাষার সামান্যপদ তাঁকে পীঁড়ত করতে লাগল। মানুষ মধ্ূসৃদনের পক্ষে কিশোরী- 
চাঁদের অধীন চাকার নিশ্চয়ই অবমাননাকর মনে হয়েছে। যেখানে তাঁন কাব সেখানে আকাশে 
উঠেছে তাঁর মাথা । যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, পাইফপার্ট্যর রাজা, দিগম্বর মিত্রের সহায়তা লাভে, 
আর্ক আনুকূল্য যেন তাঁর স্বাভাবক অধিকার । কিন্তু সেই ধ্যানলোক ভেঙে যাওয়ায় ব্যন্তি 
মধসুদনের নিজেকে অপরের কৃপাপ্রার্ণ' বলে মনে হল। 'তাঁন বিলেত যাবেন, আবাল্যের 



কুঁড়ি 

কামনা চরিতার্থ করবেন, তান ব্যাঁরস্টার হবেন- সামান্য চাকারর অপমান থেকে উধের্য উঠবেন 
ঠিক করে ফেললেন। আর্ক সংস্থানও এক রকম হয়ে গেল। তাঁর এই সময়কার জঁটল 
মনোভাব দা চিঠির অংশাঁবশেষ উদ্ধৃত করলে অনেকটা পাঁরম্কার হবে। 

' ১৮৬২ সালের ৪ জুন এক চিঠিতে রাজনারায়ণ বসকে তিনি লিখছেন, 

২৮০], 17085010090 18170, 014 1009, 0021 ] 270 2. 02100100006 02056 ০01 
0701 10901567056. [6 10 1090100 10591) 001 079 22001201011721  30000555, 076 
106৬7 61750 1025 17060 ড10), 1 51700101722 ০০010221101 49120501207 42192100016, 
01170020106 ৪0 211. 1 51010 1125০ 5090৫ 2 1209 [5090 1772010110. 7300 210 
2110 01011117018 15 0015১ 2100 1 1000 61] 1295. 002 1550 10 001021 19105, 
1100 062511) 00 011500 00611 11005070100 0100 177 015091001500520% 

কিছাদন আগে লেখা অন্য একটি চিঠিতে আছে, 
"1300 ] 90197052, 170 190960109] 071661 15 0195/10 00 2. ০1956. ] 21 

17097101175 21121750177105 0 £0 10 1219519100 10 90000 101 0106 1321 8100 1070190 
017 20164. 00 009 7৮050 1. ..17০ তের্থাৎ, বিদ্যাসাগর) 1705 02121051900 10054550 
10 100 131010052ণ %1510 00 10191) 2100, 110 10700 15 002 1000950 20010 71012006051 
0£ 100 1০৬5 01) [102 50001200176 1795 01006107101) 00 18156. 2. 5:0001610 
9111) 0110) 01) 225 6611075 01 0106 17011759206 10 1910191. 11106 00110 
/1]] 0050 10) 21900 20,000 25. 9100 ] 027 51321620020. বি 107015 7৬০01)00 
0) কাব, 010 19110৬4, 1১00 1৬010109] 1. 5. 10000 10500119 01 006 1101)91 1191101915 
1321115051-20125/ 11 [7211 17911? 

মরোপ-প্রবাসে। মধূসৃ্দন ১৮৬২ সালের জুলাই মাসের শেষাঁদকে ইংলন্ড পেপছে 
ব্যারস্টারি শিখবার জন্য 'গ্রেজ-ইন'-এ যোগ 'দিলেন। প্রথম কিছকাল সবই পূর্ব ব্যবস্থামত 
চলছিল। কিন্তু পত্তনধদার মহাদেব চট্টোপাধ্যায় চুক্তির খেলাপ করায় সব পাঁরকল্পনা বিপযস্তি 
হয়ে গেল। কিছুকাল টাকা না পেয়ে হেনারয়েটা কোনোকুমে পাথেয় সংগ্রহ করে যুরোপ রওনা 
হলেন, মধুস্দনের কাছেও মহাদেব টাকা পাঠানো বন্ধ করেছিলেন। এই অবস্থায় ১৮৬৩ 
সালের ২ মে হেনারয়েটা পন্রকন্যাসহ ইংলন্ড পেশছলেন। অর্থাভাবে মধুসৃ্দন চরম বিপদে 
পড়লেন। প্রাতিভূ দিগম্বর মন্র ও বৈদ্যনাথ 'মন্ত্কে অনেকগ্ণাল চিঠি িখেও কোনো ফল 
পাওয়া গেল না। 

১৮৬৩ সালের মধ্যভাগে তানি সপরিবারে ফ্রান্সে গেলেন। প্রথমে প্যাঁরসে এবং পরে 
ভার্সই শহরে বাস করতে লাগলেন । প্রায় বংসরকাল কলকাতা থেকে টাকা না পাওয়ায় 
সপারবারে মধসৃদন শোচনীয় অবস্থায় পড়লেন। পত্রীর আভরণ, গৃহসজ্জার উপকরণ এবং 
পুস্তকাদ বন্ধক দেওয়া ও বিক্রয় করা হতে লাগল । প্রচুর খণও জমে গেল। এমন ক খণের 
দায়ে জেলে যাবার উপক্রম একবার হয়োছিল। বিদ্যাসাগরকে লেখা কবির অনেকগ্ীল চিঠির 
মধ্য থেকে কয়েকটি অংশ উদ্ধৃত করলে এই দুরবস্থার প্রকৃত পাঁরচয় পাওয়া যাবে। 

১৮৬৪ সালের ২ জুন 'বদ্যাসাগরকে প্রথম িতি লেখা হল-__ . 
"৮০ জ1]] 02 509101594১1] 10. 57112, 9115550 10 19211) 0000 ] 2107 210 0015 

1700120610 0)6 160 06 006 50017 2120 16211 10021) ড্/1)0 10792 00 20100 
০ 78215 20 10) 2. 10001701176 1)6910 2100 0190 01015 09819177010 1995 199613 
101099170 91001) 206 15707602061 2130 11)6য0011091912 00189001 04 100610, 0136 
0£ 11007 20 15250 ] 1510 30090815 29 1780 £115070 2100 /21]- 
ছ/151)61, 0277619891১. 1১ হি ক 9916 0£ 40006] $1791175, 
586 1 10050 061] ££ 0০ 900. 10 ্শি29০, ০4. 

01761) 1 1560 09100001701 ভ্হর্িও, 2190 (৫০. । £600911060 102171170, 
2120 10 25 21121759, 1900/56 20০89 ৫9 10 [92005209121 

6 '5. চে £ 
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রখ সি 



একুশ 

17756180190 036 1011001 51001] 1৮০ 1720 12117 150 15. ৪. 100100] 
1321900 1)-_09056107060 00 56০ 0016 00115 911210050 /1০ [3:01961]9 ০810160 
00. 200 50 1 5081160. 4 19710 0£ 06 17701060 25 [9210 110 2021006 2100 
06190951060. 1 0116 01161009] 1371010.111015 5 10 00106 1862. চাও 79০1 
115. 10000 425 062160 ] 107৮6 1000 006 [720161006 (0 0650116. "11060 
0:০৪1০৭ 1061 10 5001) 20 60600 01000 51) 91501006100 £1010. 00910010৫ 
10) 001 জেট 11019100. 9106 16201060. 10217170 01) 002 2170 01 1৬2, 1803. 
11010 0090 02 00 002 13165100 ০ 172৮6 1700 1806150 এ. 1১106 01010 11)019, 
2101)0011) 07616 1795 09610 177006% 006, 5010 601 006 671 1862, 100 50006 
511)06 17606171961 1750 07000 00511219015, 2180 006 901 16061 10101 
13919090 1)- ৮1000 00 015, 25 /110061) 00050 0510. 17001000590. 7০ 179৬৩ 
51106 71100910 00 1011), 100 1655 01071) 8 1600615, 00 110) 2. 11106 10759 ০ 

16651560 £1010) 1011), 
1 2170) 2017 00 2 17161501) 7211 2190. 100 19001 166 7100 01)110101) 10050 

522]. $1)61021 11) 2. €11711021916 17501000100, 0001] 17255 18111 4000 5. 0106 
[01006 11) 11012. 10110 13210701215 06 09195 11010) 01010) 101) ] 75 0010- 
[91150 00 412৬৮ 4090 05. 17250 50151920090 106 2190 01015 15 0106 08177 [2100 
1 2100 10511 01715 91. 1] 2150 0৬5 260 735. 0 10100) ৬1190 1১001 £6110জ, 
15 190 00010 00100 1100152181515050 1১ 117 19111001600 792% 1011. টু 

০] 216 0102 01019 11121)0 10 021) 15000 106 1101 0106 1321000] [90510101 
00 ৮1)10] 1700 0010500106 11) [01705 1312060 17706, 2100 11) 0015, 00 10005 
8০ 00 01] 10 01700 21000 22610 17101) 15006 00071020101 ০01 001 
£910105 2100. 10101211055 01 106900-7 

১৮ জুনের চিঠিতে কবির চিত্তাবক্ষোভের তীব্রতা প্রকাশ পেয়েছে। 

"[ 12115110195, 001 1010900 ড1]| 0৫10 0০ 00 000 101 50621006 
7021051 001:10111061215- 11117020000 11015 1)611555 0011011) 2100. 10 ৭11 
ড/10) 1006, ] 5170010 1011] 10775017101 11016 15 12000106111 006 10500107010 ০01 
101501ঠ 200. 101110111901010, 10৬০খ্রে 10255 2100 10৬ ড1)10) 1 10956 000 
500017090. 0009 1095 15210. 106 2 101056 200 [91004 16210 01 10 ০010 1১75 
19101011005 ৪:20. 

বিদ্যাসাগর পন্রপাঠ দেড় হাজার টাকা পাঠিয়ে দলেন। পরে অনুকূলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের 
কাছ থেকে তিন হাজার টাক। এবং শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্রের কাছ থেকে পাঁচ হাজার টাকা ধার করে 
যোগাড় করলেন। মধ্ুসদন প্রয়োজনীয় দলিলপন্্র পাঠিয়ে দলে তাঁর পিতৃসম্পত্তি 
অন.কুলচন্দ্রের কাছে বাঁধা রেখে আরও বারো হাজার টাকা সংগ্রহ করা বিদ্যাসাগরের পক্ষে সম্ভব 
হল। বিদ্যাসাগর কাবিকে নিদারণ বিপদ থেকে উদ্ধার করলেন। তাঁর পক্ষে আবার ইংলন্ড 
এসে 'গ্রেজ-ইন'-এ যোগ দৈওয়া সম্ভব হল ১৮৬৫ সা"সর শেষভাগে । ১৮৬৫ সালের ১৭ 
নভেম্বরে তিনি ব্যারিস্টার হয়ে বেরূলেন। 

যুরোপ-প্রবাসে মধুূসৃদনের জীবনের অন্যতম মুখ্য ঘটনা “চতুর্শিপদন কাঁবতাবলী" রচনা । 
১৮৬৫ সালে তিনি ভার্সাই বাসকালে এই সনেটগূলি লেখেন এবং প্রকাশের জন্য কলকাতায় 
পাঠিয়ে দেন। কয়েকাঁট নশীতগর্ভ কবিতাও এই সময়ে লেখা হয় 1শশুদের জন্য। ফ্রান্সে 
কতকগুল কাঁহনশীকাব্যও লিখতে আরম্ভ করোছলেন, কিন্তু শেষ করতে পারেন 'ন। 

যুরোপ-প্রবাসের অপর দি ঘটনারও উল্লেখ করা চলে। তিনি যখন লণ্ডনে ছিলেন 
বিশিষ্ট সংস্কতজ্ঞ পণ্ডিত গোল্ডস্টুকর লন্ডন বিশরাঁবদ্যালয়ের বাংলাভাষার অধ্যাপকের পদটি 
গ্রহণ করতে তাঁকে অনুরোধ করেন। পদটি অবৈতনিক হওয়ায় কাঁবর পক্ষে সে অনুরোধ রক্ষ। 
করা সম্ভব হয় নি। 



বাইশ 

ভার্সাই নগরে বাসকালে মধূস্দন দান্তের ষম্ঠ শতবার্ধকশী জল্মোংসব উপলক্ষে একাঁট 
সনেট রচনা করে ইতািয় অনুবাদ-সহ ইতালির রাজা ভিক্টর ইমানুয়েলের নিকট প্রেরণ করেন। 
আন্তর্জাতক সাংস্কৃতিক এক্যের দিক থেকে উনাবংশ শতাব্দীতে কাঁবর এই চেম্টা বিশেষ 
তাৎপর্যপূর্ণ । 

অবশেষে ১৮৬৭ সালের ৫ জান্আ'র কাব ভারত আভমুখে যাত্রা করলেন। ভারতে আইন- 
ব্যবসায়ে সাফল্য লাভ না করা পর্যন্ত পাঁরবার ফ্রান্সেই থাকবে '্থর করলেন । পত্রকন্যাদের 
য়ুরোপায় শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যও তাঁর ছিল। 

কাঁবর যুরোপবাসকালশন ঘটনাবলী এবং সেখান থেকে লেখা "চিঠিপত্র বিশ্লেষণ করলে 
তাঁর অন্তজার্বনের তাৎপর্যপূর্ণ পরিচয় লাভ করা যায়। 

কাব একাঁট চিঠিতে নিদারুণ দারদ্যে পীঁড়ত হয়ে লিখছেন, 

“0011 1770 ৮112 090 71560) 1060 1090 00 02109002, /০00. ড/111 152 1706 
৪ 11016 10900) 11) 9091 10052 210 2. 106 01 1106, 009 15660 1000 2100 5001 
00500061.” 

"যু ৬7151) 00 1925. 107 01011911610) 19910100,. -.200 1 200 0060) 0০ 09 
07010702171) 120101522151564. 

যে পত্রে ধণের দায়ে ফরাসশ কারাগারে যাবার ভয় প্রকাশ পেয়েছে তারই অন্য জায়গায় লিখছেন 
বহু আধুনিক যুরোপীয় ভাষা শিক্ষার কথা । 

"11008111025 10660 561 1010170100/ 2100 £01] 06 21716 1016, | 10256 
61 102011% 171505150 11500). ] 50691 16 %/611] 2100 71106 10 06061. | 
19052 2150 00110761006ণু [001171) 210 11621) [0 200 (52117791) 10 17) 5000 ০94 
12171725, 16 000 91210151। 9170 19010156052 121016 1 1696 13010196.. 

যে ব্যাস্ত একই সঙ্গে ক্ষুন্িবাত্তর জনা কাতর এবং সন্তানবর্গের য়ুরোপে শিক্ষা দিতে 
সঙ্কজ্পবদ্ধ, খণের দায়ে জেলে যেতে যেতে ফরাসি, ইতাঁলয় ও জর্মন ভাষা-শক্ষায় একাগ্রাচত্ত 
তাঁকে হয় পাগল না-হয় প্রাতিভাবান বলে মেনে নিতে হবে। এবং পাঁণ্ডতদের মতে এ-দুয়ের 
মধ্যে ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য আছে। মধুসূদন কাব্য-রাজ্য থেকে তখন প্রায় বিদায় নিয়েছেন। কিন্তু 
শুধু কাঁবতায়ই নয়, সৃখে-দঃখে, আচারে ও বাক্যে তান একাঁট আঁগনগর্ভ প্রাতভা-_তার 
নিদর্শন সবন্ধ ছড়িয়ে আছে। 

মধুসূদন যে ইংলন্ডকে কামনা করেছেন আবাল্য "[ 5121) 1017 411010105 115090 
$1016”-_আসলে তা যুরোপীয় আধুনিক ভোগবাদশ সভাতার প্রাত কাঁবর গভীর আসান্তর 
পারচায়ক। ইংলন্ডে ও ফ্রান্সে অনেক দুঃখ তান পেয়েছেন, অভীম্ট 'সাদ্ধর পথে ঘটেছে 
বহু বিঘ্যা। তারই মধ্য 'দয়ে যুরোপাীয় জাবনাদর্শের প্রাত কাঁবর মনোভাব জবলে উঠেছে 
নিম্নোদ্ধৃত পত্রাংশে__ 

"115 15 00009501010911 06 19950 0021051 0£ 006 21006. [17252 02000 
01010615 01 2 16 [105 03811 078 [2)7. 0 730101971॥ 6৮1 0171705 04; 
071] 001 2. 6ছ 07710050107 70162500165 0021 16 0010 00950 1017) 10011 1015 
61101100005 76210) [0 002010710170,_170, 6০1) 0320 আ০010 106 100 11005. 301) 
10510, 500. 09100117, 500]. 16800110015 15 076 অমরাবতাঁ ০1 ০0ঘ1 21)06502] 
0660. 00106 11616 গান 700. ডা1]1 50010 10012900120 70০. 51178 1101 £ 
05290160 9170 501১1600 1765. [7616 700. 816 006 1195061 0£ 001 101950615 !” 

যুরোপায় সভ্যতাকে শুধু সাহিত্যিক আদর্শের মধ্যে নয়. জীবনাদর্শের মধ্যেও কবি গ্রহণ 
করতে চেয়োছলেন। মধ্যযুগীয় চিন্তা ও মনোভাবে বৈরাগ্য ও নিবৃত্ত প্রধান হয়ে উঠেছিল। 



তেইশ 

নবযূগ নিয়ে এল তার 'বর্ুদ্ধে এক উচ্চকণ্ঠ 'বদ্রোহ। জীবনকে ভালোবাসা এবং পার্থব 
ভোগবাসনাকে মূল্য দেওয়া পরম পুরুষার্থ বলে গণ্য হতে লাগল। আমাদের পরাধশন, দরিদ্র 
দেশে এই জাবনাদর্শ চরিতার্থ হবার সম্ভাবনা ছিল না। মধুস্দনের কাছে যুরোপ ছিল 
সেই কামনার মোক্ষধাম। এই কামনা যুগপ্রভাবজাত, মধূসৃদনের একান্ত ব্যান্তগত জাবন- 
চেতনার সঙ্গে তা হয়ে পড়োছল অদ্বয়-সম্বন্ধ। 

ভারতে প্রত্যাগমন। ১৮৬৭ সালের ফেব্রুআরি মাসের প্রথম দিকে কাব কলকাতায় ফিরলেন। 
ব্যয়বহুল স্পেনসেস্ হোটেলে বাসস্থান ঠিক করলেন। কিন্তু হাইকোর্টে প্রবেশের ব্যাপারে 
বিচারপাঁতদের মধ্যে অনেকে প্রশ্ন তুলে বাধার সৃন্টি করলেন। ২০ ফেব্রআরর আবেদন- 
পন্নাট গৃহীত হল না। আরও সূপরিশপন্র দাঁখল করতে বলা হল। বিচারপাতদের এই 
আপাঁত্তর প্রকৃত কারণাঁট সুনিশ্চিতভাবে বলা যায় না। তবে মনে হয় 'নীলদর্পণ' অনুবাদের 
কথা ইংরেজ বিচারপাঁতিদের অজানা ছিল না। সম্ভবত হেনারয়েটার সঙ্গে অবৈধ 'ববাহের 
ব্যাপারাঁটও তাঁদের কানে উঠোছল। মধুসৃদনের বিরুদ্ধে প্রভাবশীল কোনো গোষ্ঠি যে 
বচারপাঁতদের মতামতকে অনেকটা নিয়ন্তিত করেছিল, তাঁদের সভার ববরণ পড়ে সেকথা 
স্পম্টই বোঝা যায়। এ-িষয়ে সভায় প্রদত্ত স্বাধীনচেতা প্রগাতিশশল বিচারপাত সিটন কারের 
বন্তব্যের উল্লেখ করা যায়, "] 010195০ 07801759000] 19০ 201040ত 2 00306. . .176 
0619 1) 015150517 01 11. 19005 0950 15 0100 02056 01 17001) [910)04106 [০0 
1015 1100016515. 

মধুসূদন অবশ্য কলকাতার শ্রেষ্ঠ ব্যান্তদের বহুসংখ্যক প্রশংসাপত্র হাইকোর্টে 
পাঠিয়ে দিলেন। একরুপ জনমতের চাপে ৩ মে তাঁরখে তাঁকে ব্যারিস্টার রূপে গ্রহণ 
করা হল। 

মধুসদন আইনব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হলেন এবং ক্রমেই অধিক অর্থাগম হতে লাগল । কিন্তু 
আয়ের সঙ্গে কোনোরূপ সমতা না রেখে দু হাতে ব্যয় করাই তাঁর চিরকালের স্বভাব। এই 
সময়ে তিনি যে ভাবে ব্যয় করতেন নগেন্দ্রনাথ সোমের 'মধুস্মৃতি" থেকে তার কছ:টা পরিচয় 
নেওয়া বাক । 

“স্পেন্সেস্ হোটেলে মাইকেল মধুসূদন একাব্টী বাস করিতেন; [কন্তু 'তিনখানি বড় বড় 
ঘর তাঁহার অধিকৃত ছিল। তানি বন্ধূবান্ধবাঁদগ্গ-ক সতত পানভোজনে পাঁরতৃস্ত কারিতেন। 
দেশী, বিলাতণ, যিনি যেরুপ খানা খাইতেন, 1তিনি তাঁহাকে সেইরৃপ খাদ্যদানে তৃপ্ত করিতেন। 
তাঁহার মদ্যের ভান্ডার (€0001191) সতত উন্মুন্ত ছিল। হাইকোটেরি এটনর্ঁকোন্সুলী হইতে 
আরম্ভ করিয়া তাঁহার দিজের সামান্য কম্মচারী পর্যান্ত সকলকেই [তানি অকু'ণ্ঠতাঁচত্তে মদ্য- 
পানের 'নামন্ত অনুরোধ কাঁরতেন।...তাঁহার নিজের খরচ হাজার টাকার কমে কিছুতেই কুলাইত 
না। তদুপাত্র আবার তাঁহার পত্নী ও পন্রকন্যা যুরোপে বাস কারিভেছেন; সেখানে পূন্রকন্যা 
ণবদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতেছে; তজ্জন্য প্রাতমাসে কলিকাতা হইতে তাঁহাঁদগকে অন্যন তিন শত 
টাকা পাঠাইতে হইত ।” 

আইনব্যবসায়ে আশাতিরিন্ত আয় করা কিছুতেই সম্ভব হল না। এঁদকে পুরানো ও 
নৃতন খণ নিয়ে বিদ্যাসাগর মহাশয় বিপদগ্রস্ত হলেন। মধুসূদন ১৮৬৮ সালে সম্পান্ত কুঁড়ি 
হাজার টাকায় 'বক্য় করে বিদ্যাসাগরকে বিপন্মনুন্ত করলেন। 

১৮৬৯ সালে হেনারয়েটা পুত্রকন্যাসহ কলকাতায় চলে এলেন। মধ্সৃ্দন হোটেল ছেড়ে 
লাউডন স্ট্রীটে বাগান-ঘেরা দোতলা বাঁড় ভাড়া করলেন। মাসিক বাঁড় ভাড়া ছিল ৪০০ 
টাকা । এর দ্বারাই সামাগ্রক খরচের ধারণা করা য্যুয়। 

মধ্সৃদনের আইনব্যবসায়ে সাফল্যের পারিমাণ* নিয়ে স্পষ্ট করে জাবনীকারেরা কিছু 
বলেন 'নি। সমকালীন ব্যান্ত ও পাব্রকাগ্ির সাক্ষ্যে পরস্পরাবরোধন নানা কথা বলা হয়েছে। 
মাসে দেড় থেকে দুই হাজার টাকা তানি অবশ্যই উপাজনি করতেন। কিন্তু তাঁর মত প্রাতভাশীল 



চব্বিশ 

ব্যন্তর কাছ থেকে যতটা প্রত্যাশা করা যায় ততটা আর্ক সফলতা তিনি পান 'নি। শেষ 'দকে 
সম্ভবত তাঁর আয়ের পরিমাণও কমে আসাছল এবং আনশ্চিত হয়ে পড়ছিল । 

১৮৭০ সালে হাইকোর্টের প্রীভিকাউন্সিল আপলের অনুবাদ-বভাগে পরাীক্ষকের পদ 
লাভ করলেন মধুসূদন । বেতন হাজার থেকে দেড় হাজার টাকা। প্রায় দুই বংসর তিনি এই 
চাকার করোছিলেন। কিন্তু এই বেতনে তার প্রয়োজন কিছুই মিটত না। তাই শেষ পর্যন্ত 
তানি কাজটি ছেড়ে দিলেন। বোৌশ আয়ের আশায় তান আবার আইনব্যবসায় আরম্ভ 
করলেন। কবির স্বাস্থ তখন ভেঙে পড়েছে। 

১৮৭২ সালে মানভূমের পণ্চকোট রাজ্যের আইন-উপদেষ্টার পদটি তিনি গ্রহণ করোছিলেন। 
কিন্তু কয়েক মাসের মধ্যেই কাজটি তানি ছেড়ে দিলেন। এ বিষয়ে প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়ের 
স্মৃতিকথায় বলা হয়েছে, 

"106 0155 0720 1 80 1015600 150011600 25 10 00101060101) 25 1029] 90- 
1521 01 002 1২2)9 01 1010112. 176 5210 0000 20061 106 5 101 2 1০4 4209 
10) 008 1২217, 072 1002 5000]. 10110 0000 105 00114 102 11011911 0017199154 
0০ 2 50:6০0-10/0121)0 06 005 00210002 ৬/9101 ৬701105. 40100 10 4১99 
170 0101) 00 000 1109 076 691 200 0020 01111 1015 7111 11. 10210 2১ 
0191129000০ 1৮০ 01১ 016 209101170776100 26 7 61007010009” 521100.” 

কাঁব আবার আইনব্যবসায়ে ফিরে এলেন। কিন্তু এখন তান নানা রোগে জীর্ণ। জবন 
1[নঃশোষত-প্রায়। 

কাব শেষ জবনে নানা সময়ে নানা সামাঁয়ক কারণে কয়েকাঁট সনেট এবং সনেটকশ্প কবিতা 
চিখোঁছলেন। কতকগুলি অসমাপ্ত থেকে গিয়েছে । মায়াকানন' নামে একট নাটক সম্পূর্ণ 
করোছলেন। পবষ না ধনগ্গণ”ণ নামে আর একাঁট নাটক হয়ত আরম্ভ করোছিলেন। তার 
কোনো খোঁজ মেলে নি। হেক্টর বধ' নামে একটি গদা আখ্যান অসম্পূর্ণ আকারেই এই 
পর্বে প্রকাশিত হয়েছে। 

এই পর্বে কাবর সাহতাসাধনা যেমন খাণন্ডত তেমাঁন ক্লান্ত। দীঁপাঁশখা আজ 
নর্বাণোল্মুখ। 

মৃত্যু। মধুসূদন খুবই অসস্থ হয়ে উত্তরপাড়ার জমিদারদের লাইরেরি গহে বাস করতে 
গেলেন। রোগযন্ত্রণা, অর্থাভাব, ধণ সব মিলে মধুসদনের এই শেষজীবন বড়ই দুঃখবহ হয়ে 
পড়েছিল। ব্মে তিনি উত্থানশান্তরাহত হয়ে পড়লেন । 

উত্তরপাড়ায় রোগের উপশম হল না দেখে তান সপাঁরবারে বেনেপুকুর রোডের বাঁড়তে 
চলে এলেন। পত্রী হেনারয়েটাও তখন শেষশয্যায়। 

অবশেষে মুমূর্ষি মধ্ূসদনকে জেনারেল হাসপাতালে ভার্ত করা হল। যুরোপায়ান ছাড়া 
সেকালে এ হাসপাতালে অপর কোনো শ্রেণীর প্রবেশাধিকার ছিল না। কিন্তু তখন আর 
চাকিংসা করে রোগ সারাবার অবস্থা ছিল না। 

১৮৭৩ সালে ২৬ জুন হেনরিয়েটা পরলোক গমন করলেন। মূমৃষ্ণ কাব হাসপাতালে 
সে-সংবাদ শুনে শুদ্ককণ্ঠে রুদ্ধস্বরে কেবল বললেন, 

“জগদীশ! আমাঁদগের দুইজনকেই একত্র সমাধিস্থ কারলে না কেন2 কিন্ত আমার জার 
আঁধক বিলম্ব নাই, আম সত্বরই হেনরিয়েটার অনূবত্তর্শ হইব ।- এই শোকসংঘাতেই মধুসূদনের 
জীর্ণবক্ষপঞ্জর চূর্ণ হইয়া গেল!” [ নগেন্দ্রনাথ সোম ] 

১৮৭৩ সালের ২৯ জুন রবিবার বেলা'দুটোয় কাব মধুসূদন প্রাণত্যাগ করলেন। 

“নবর্বাণ পাবক যথা, কিম্বা 'ত্বষাম্পাত 
শান্তরশ্ম, মহাবল রহিলা ভূতলে 1» 



মধ্ূস্দন দত্ত £ সাহিত্য-সাধনা 
কবির রচনাবলনর প্রকাশকালসহ একটি তালিকা দেওয়া হল। 

বাংলা কাব্য ও নাটক গ্রেম্থাকারে প্রকাশিত) 

রচনা ৃ্ প্রকাশকাল 
শার্মস্ঠা নাটক ১৮৫১৯ খ্রীঃ 
একেই কি বলে সভ্যতা ? ৯ ১৮৬০ 
বূড় সাঁলকের ঘাড়ে রোঁ । ১৮৬০ 
পদ্মাবতী নাটক ১৮৬০ 
[তিলোত্তমাসম্তব কাব্য ১৮৬০ 
মেঘনাদবধ কাব্য ১ম খন্ড ১৮৬১ 

এ ২য় খণ্ড ১৮৬১ 
বজাঙ্গানা কাব্য ১৮৬১ 
কৃষ্ণকুমারী নাটক ১৮৬১ 
বাঁরাষ্গনা কাব্য ১৮৬২ 
১তুর্দশপদশী কাঁবতাবলশ ১৮৬৬ 
হেক্ঈুর বধ ১৮৭১ 
মায়াকানন ১৮৭৪ মেত্যুর পরে) 

| 'নানা কাঁবতা” ?শরোনামে প্রদত্ত কীবতাগীলর কয়েকাঁট টতুদ্শিপদশি কাঁনতাবলশর পাঁরাশষ্টরূপে 
প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল। পরে পাঁরত্যন্ত হয়। তাছাড়া কাঁবর অসমাপ্ত কাঁবতাগ্ণীল এবং যে-সব 
কবিতা জীবতকালে গ্রল্থবদ্ধ হয় নি তাদের এই শিরোনামে চিহৃত করে সন্রবদ্ধ করা হল। 1 

ইংরোঁজ রচনাবলন-_অন্ঃবাদগ্রল্খাবলণ গ্রেম্থাকারে প্রকাশিত) 
রচনা প্রকাশকাল 

1170 09100156 1.2016 ১৮৪৯ 
(৬15191)5 01 01৩ 17950-সহ) 
1772 410210-20 

7100 0100 1711000 ১৮৫৪ 
1২000775711 (17) ১৮৫৮ 

৩৫1171502 (]1.) ১৮৫১ 

1] 10710000 (07) ১৮৬১ 

| মধুসূদনের যে-সব ইংরোজ কাঁবতা নানা পত্রপান্রকায় প্রকাঁশত হয়েছিল, কিন্তু গ্রল্থবদ্ধ 

হয়ান তাদের "০০০75 এবং "000 12090175 এই শরোনামে সম্ভবত কালানুক্মে প্রকাশ 

করা হল। প্রথম জীবনে লেখা কয়েকাঁটি 755 এবং অমনীদ্রুত [214-এর প্রাপ্ত-অংশ পৃথক 
পথক িরোনামে সঙ্কালত হল। 

কাব্য-কাঁবতা 

মধুসূদনের সাধনায় বাংলা কাব্যসাহত্যে নবযুগ প্রতিষ্ঠিত হল। জশীবনচেতনায় নবনতা, 

্বর্গমত্ণপাতাল-প্রসারণী কক্পনা, ভ ভাষার আমূল সংস্কার ও নৃতন শান্তর আঁবজ্কার মধ্যযুগীয় 

সামান্যতা থেকে বাংলা কাবাকে মুস্ত করে আধুনিক বিশবসাহিত্যের সিহহদ্বারে পেপছে 'দিয়েছে। 

আমমন্রাক্ষর ছন্দসৃম্টিতে, নূতন ধরনের আখ্যানকাধ্যরচনায় এ দেশের একমাত্র খাঁটি মহাকাব্য- 

সাষ্টতে, আধ্নক গশীতকাবতা ও সনেটের উচ্ভাবনায়, কাব্যচারব্রসৃজনে ব্যন্তিস্বাতন্ল্য ও 

গভীরতা প্রকাশ করায় তান যুগান্তকারন দাঁয়ত্ব পালন করেছেন। 



ছাব্বিশ 

তিলোত্তমাসদ্ভব কাব্য। মধুস্্দনের তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য রচনার পেছনের কাহিনী ' 
যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের স্মৃতিকথা থেকে উদ্ধার করা যেতে পারে। 
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€017700061 00100910702 2. 0711020016 ০0110195101 58156 11) 139102211, 196101)110 
ভ/10]) 076 11105. 

কাঁবতা কমলা কলা পাকা যেন কাঁদ 
ইচ্ছা হয় যত পাই পেট ভরে খাই।' 

01711 ১৪1৫ 106,110 15009 169501. 10509055 ০014 [55017 (30190 00010 1001 
1021026 00 1105 11910] 55156 00210 00009 2155 ৬111 196 21916 10 ৫0 11. 
0০] 5910, 116] 2] 00112001) 100011000 0100 [1170], 1010) 15100 0001) 
৪ 17019 001910905 2100 617101979 1910196 01001) 001 05412) 1195 10090 11) 10 910 
[70217] 111 1019101 2156. বি) 00021 0061) 01797 006 13605911 5109010 19 
1001074 005711650 00 07151011000 15102101010. 00 10105 077 0691 
18110, 116 1610115৮721 070 051072911 15 19011001000 52105111002 17101) 
॥:170016 0001005 200 €121901915 19100720025 1000 6150. 11100, 5810 ], 
1১025 70 06 730172911 55215 [0106 2. ৮7221011170 00001) 00110 01 ৪. 176710% 
900 101005010090)01.. "৬7110617702 401] 21) 255, 5010 102 19111710110, "11 
1 210 1006 21916 10 0010%1100 900. 01 70001 61101 ৮1011) 2 51010 01106. 1101) 
1901.175 51721101720 10916 80060, 2100 71021 16 1 500066ণু 11) [91091178 00 
7০ 01780 002 13200801115 10165 021991১12 01 006 1019010 52156 1001) 0 1১09০00- 

"ড/1) 0700) 1 1501150, | 52911 ভ11110719 502100 11 006 2300617565 ০01 
17011100105 2100 70101151010 210 19001) 1010] 000 1020 41106 10. 1319101 ৮156. 
, ১ ০0090108, 5910 1)5 012151910 1015 1091005, 000. 91021] £০0 2 04 5910295 [101 
006 10011) (০01 00158 025, 210 25 21012009106 1800 ড/10)11) 00192 0£ 
1001 025 0106 190 0000 0£ 0 তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য ৪5 3010 [0 1776.” 

[ "মাইকেল মধ্যস্দন দত্তের জীবনচরিত' : যোগশন্জ্রনাথ বস ] 

ঘটনাট ১৮৫১৯ সালের মধ্যভাগের। মহড়া চলছিল 'শার্মষ্ঠার। যতীন্দ্রমোহন ৩৩ বছর 
পরে বাপারাঁট স্মরণ করতে গিয়ে একটু ভূল করেছেন। 

রাজেন্দ্রলাল মিত্র সম্পাঁদত “ববিধার্থ সংগ্রহ'-এ কাব্যাটর দুই সর্গ ম্ীদ্রত হয়োছল ১৮৫৯ 
সালের জুলাই-আগস্ট এবং আগস্ট-সেশ্টেম্বরের সংখ্যায়। লেখকের নাম ছিল না। প্রথম 
কাস্তিতে ভূমিকাস্বরূপ কয়েক লাইন সম্পাদকীয় মন্তব্য যুস্ত হয়োছল। 

“কোন সূচতুর কবির সাহায্যে আমর নিম্নস্থ কাব্য প্রকটিত কাঁরিতে সক্ষম হইলাম। ইহার 
রচনাপ্রণালশ অপর সকল বাঙ্গালী কাব্য হইতে স্বতল্ন। ইহাতে ছন্দ ও ভাবের অনুশশলন, 
ও অন্ত্য যমকের পাঁরত্যাগ, করা হইয়াছে । এঁ উপায়ে কি পর্যন্ত কাব্যের ওজোগুণ বার্ষ্ধত 
হয় তাহা সংস্কৃত ও ইংরাজশ কাব্যপাঠকেরা জ্ঞাত আছেন। বাঙ্গালশতে সেই ওজোগুণের 



সাতাশ 

উপলাব্ধ করা অতীব বাঞ্ছনীয়; বর্তমান প্রয়াসে সে আভিপ্রায় কি পর্যান্ত সিদ্ধ হইয়াছে তাহা 
সহদয় পাঠকবৃন্দ নিরাপত কাঁরবেন।” 

| বাবিধার্থ সংগ্রহ পন্রিকা : ১৭৮১ শকাব্দ] 

১৮৬০ সালের ১৪ ফেব্ররুআরি যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর কাব্যাটর সম্পূর্ণ পাশ্ডালাপ পড়ে 
কাঁবকে এক চিঠি িখোঁছলেন। 

“1 0691 511, 
12107 হাথ্ণ 00 58 00801 179০ 1990) 91১13 0০ 019 9001 00010 730০010. 

1 25 261710 155 ] 51010 106 17091011078 0) 7১1100615 1810 091 1065 59 [ 
17971097860 00 51810) 2. 1০৬/ 1157110 10916 10015 210 (001 00১ 06 73০০. 
90 1171001) 20210556৭. 10 200900191 0020 0009050100519] (90107 105616 ৪ 
190 01 101 1 212) 0611%1)060 10 0190 0020 177য 1১16010010105 126 19661 ড11- 
9647 006. 17$0565 56610 10 17955 197001)0 0)611 210 10050 101100510 ; 101 
002 1001010) 7001 15 2591) 500061101 00 0) 10110. 11000 106 10015121551 
000 50101) 15 107 1) 00105100010. 1005100 101] ০1] 0080 90৬. 0012196 
1)5 11102510155 0020] 1216১ 1 10252 22911) 70165017160 00 1019105 2 16৬ 12172159 
11) 015 70901. ০15 ০10 310051610, ). 1. 11972010, 140) 190. 1890. 

এই তথ্য থেকে নিঃসন্দেহে বলা চলে যে কাব্যরচনা ১৮৫৯ সালের ক্কুলাই মাসের পূর্কে 
আরম্ভ হয়ে ১৮৬০ সালের ১৪ ফেব্রুআরর পূর্কে শেষ হয়েছিল। কাব্যটর শেষ দুই সর্গ 
প্রথম সর্গ দুটর মত কোনো সামায়ক পত্রে প্রকাশিত হয় নি। 

কাব্যাটর প্রথম সংস্করণ ১৮৬০ সালের মে মাসে প্রকাশিত হয়েছিল. ব্যাপ্টস্ট মিশন প্রেস 
থেকে। পচ্ঠা সংখ্যা ছিল ১০৪। কাব প্রথম সংস্করণের আখ্যাপত্রে তিনটি 'শরোবাক্য উদ্ধৃত 

“উৎপৎসাতেহস্তি মম কোঁপ সমানধম্মা। 
কালোহ্যয়ং নিরবাঁধ 'ীবপুলা চ পৃথবী 0৮ 

-ভবভূতি 

“-_ব০006 06 ৮ 00138. 117119001, 19190105, 
€01050005 13210015 10000111005- 

-_-1801906 

"1 200101006 00100- 0100 16৮৮. 
---৬[110010. 

যতখন্দ্রমোহন ঠাকুর এর ব্যয়ভার বহন করেছিলেন। তাঁকে কাব্যটি উৎসর্গ করোছলেন কবি। 
উৎসর্গপন্রট উদ্ধৃত হল। 

মঙ্গালাটরণ। 

মহোদয় সম পেশবু। 
বিনয় পুনঃসর নিবেদনমেতৎ, 

যে উদ্দেশ্যে ?তলোত্তমার সাঁ্ট হয়, তাহা সফল হইলে, দেববাজ ইন্দ্র তাহাকে সূর্যামণ্ডলে 
প্রতিষ্ঠিত করেন। এই আদর্শের অনুকরণে আম এই আঁভনব কাব্য আপনাকে সমর্পণ কারিলাম। 
মহাশয় হাঁ অনন্রহ কারয়া ইহাকে আশ্রয় দেন তাহা হইলে আম আমার এ পাঁরশ্রম সার্থক 
বোধ | 

যে ছন্দোবন্ধে এই কাব্য প্রণীত হইল, তছ্বিষয়ে আমার কোন কথাই বলা বাহল্য; কেননা 
এর্প পরণক্ষা-বৃক্ষের ফল সদ্যঃ পাঁরণত হয় না। তথাঁপ আমার 'বিলক্ষণ প্রতশীত হইতেছে 
যে এমন কোন সময় অবশ্যই উপাস্থিত হইন্লেক, যখন এদেশে সব্বসাধারণ জনগণ ভগবতশ 
বাস্দেবীর চরণ হইতে মিন্রাক্ষর-স্বরূপ 'িগড় ভগ্ন দেখিয়া চরিতার্থ হইবেন। কিন্তু হয়তো 
সৈ শৃভকালে এ কাব্য-রচাঁয়তা এতাদৃশী ঘোরতধ মহানিদ্রায় আচ্ছন্ন থাঁকবেন যে, কি ধিক্কার, 
1 ধন্যবাদ, ণিছুই তাহার কর্ণকুহরে প্রবেশ কাঁরবেক না। 



আটাশ 

সে যাহা হউক, এ কাব্য আমার নিকটে সব্বদা সমাদৃত থাঁকবেক, যেহেতু মহাশয়ের « 
পাশ্ডিত্য, গৃণগ্রাহকতা, এবং বন্ধুতাগুণে ষে আম ক পর্যন্ত উপকৃত হইয়াছি এবং হইবারও 
প্রত্যাশা কার, ইহা তাহার এক প্রধান আঁভন্ঞান-স্বরূপ। আক্ষেপের বিষয় এই যে মহাশয় 
আমার প্রতি যেরূপ স্নেহভাব প্রকাশ করেন, আমার এমন কোন গুণ নাই যদ্বারা আম উহার 
যোগ্য হইতে পারি। হাত 

গ্রন্থকারস্য। 

কাব্যটর প্রথম সংস্করণের আখ্যাপন্রের সন্ধান পাই নি। তাই এখানে তা উদ্ধৃত করা গেল না। 
বাংলা ১২৬৮ সালে গ্রল্থাটর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হল। পৃচ্ঠা সংখ্যা ৯৯। 

এই সংস্করণে গ্রন্থটির বহুল পরিবর্তন ঘটে। রাজনারায়ণ বসুর কাছে লেখা চিঠিতে কাবি 
বলেছেন, 

“] 21) 80106 00 1701110)0 2 01911) 10101) 0£ 11110000109. ] %/151) 00 1071970€ 
[075 [2300 

"৬75 015 15101100106 111000100 200 00 0011 004 0702 02001010700), ] 
170 0106 51511070101) ৮০10 7704 10 109100 1912065. 1] 51721] 10091050016 
2:016616110 01010 017 076 71019). 

তৃতীয় সংস্করণ প্রকাঁশত হল ১৩ সেপ্টেম্বর, ১৮৭০ (বেঙ্গল লাইবরোরর পুস্তক- 
ভাঁলিকা)। এটি 'দ্বতীয় সংস্করণেরই প্রায় পুনর্মূদ্রণ। উল্লেখ্য কোন পাঁরবর্তন নেইী। 

কাঁবর জীঁবিতকালে প্রকাশিত সর্বশেষ সংস্করণ এটি । বর্তমান রচনাবলীতে একেই আমরা 
আদর্শর্পে গ্রহণ করোছ। 

মধুসূদন তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য সম্বন্ধে তাঁর লেখা অন্তত দশাঁট চিঠিতে আলোচনা 
করেছেন। এদের বোশর ভাগই রাজনারায়ণ বসুকে লেখা । এর মধ্য থেকে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি 
অংশ উদ্ধৃত হল। প্রথম কাব্য সম্বন্ধে কাবর নিজের ভাবনার কিছ- পাঁরচয় এখানে 'মিলবে। 

।এক। কাব্যাটর আভনবত্ব সম্বন্ধে 

শা এ) ঞ্িথাএ 90৭. 00101 10 516 1010, 10010, 102116৬০176, 11005219004 
00 1১6 £21219011091010170 11106 00010120111 01 00010211017 1150815 000 116 
[00015 17) 07056 425 01 11101217 20100100010. 11105 ৬0145 00776 01050010, 
00201104710 076 50607 ০ (] 50819009501 10950 021] 10) 11051120190 1 09০৫ 
[19101 ৬2152 5100001019০ 501010015 200. 000 1905 ৬/11051 01 13121010 ৬2156 10 
[10011511500 00111555001 [১0০01776911 014 70101) 1৬111001071 4800 ৬1101] 
200 17000 21 71700717000 595. 13010 150 020 19755. ৬৮০. 170 ৫000 
30050 11700 101)117/)5 11) 2. 16110/5 17115 [909610. 1 19621) 000 70010 117 ৪ 
1015, 700] 529 ] 12৮6 92004%119 40106 50107011710 00৮0 09100 109 8155 01 
100010102] [060 2 000 1167, 20 2107 1716, 0170 ড41]] 02001 002 10000107906 
01 86081 [00 ড/1106 11) 25012110561 01101610000] 0700 01 002 1091) 01 
11151010701--0060901701 01 2 ৮61 115 501001 01 70960, 00001) 101005011 
?.:17021) 0% 216£910 0617105. 

।দুই। আমন্রাক্ষর ছন্দ সম্বন্ধে 

০0৮ /%100 102 00 63021910107 575022 01 ৬6151070101) 101 06 
০0175215101) 0 001 5061001091 £1101095. ] 9110 50116 00616 15 561 110016 11) 
07০ 55021) 00 61710 ; ০01 1207909, 25 1629105 079 00000106046 20090 
2150 00910010, 15 21219050916” 000 15 00 52, 10 02169 25 10000]) 001 01021) 
25] 00 001 06 1915551170 0£ 001 179110110-12119501 [6 ০01 67150051010 
1508115 150 009100 1520 000 1১7490156 1,050 2100 01069 ড/111 700 1004 006 
5156, 11) ৮1710 006 13917211 1900095001 ₹/1155, 15 00073010060. 000 তা 
15, 10 0601 1110৬, 020 006 [91558101706 01 1317171 ৬2152 11) 0015 000:1000, 
15 51001915 2 00025010171 0£ 01106..[.00 001 £1161005 20102 0611 ০10০5 1১ 



উনান্রশ 

01) [990055 (95 10) 12175211511 7319101-৬ 156) 2150 0067 11] 50901 55691 0080 
0015 15 002 18010165 170685016 11) 01) 17177098. 1৬) 20106 15 7২699, [২690 
1২28. 1690) 7000 6215 0) 067 00100 210 0060. 900. %/11] 00 000 5179 
1 15. 

(?তন। কাব্যের রচনারীত ও ভাবকল্পনা প্রসঙ্গে 
“7105 1192 01 03060 11817070115, 00001) 10001006769) 15 1790 1090. 117 

ঘ/1)016 19280001006 [9955752 (11) 7300 ]][, 19-49) 461521505 01১01 1. 
0090 15 00 58, 1£ 00616 10০ 200 1১22001% 2 211. ০ 216 10010005000 11)012. 
[76 15 2. %€15 1)610910 69110৬/, 0০ 1) 02019001515 07210, 19611)9195, 0041 
12109]1ঠ 0£ 006 09 19000215175 51121)00 210101005157 001: £56111725 
8,115 012 [70901 11176 0 070 £0945..] 17050161116 00056 (৮০ 161109/9, 
৪0 40 ৬/75 0000 10 11006110101 00 199৮৪ 20960 01700617004. 00 131709 0021) 
17015 00105191000050 1১21016 01) 12061, 1000 1] 010 1701 1116 10 12021] & 
12101 95001050 010.১10% £1191000, 1321১0. 090107012 10101117019, 1100990, 
[1 21060 00 5001 ৪1 006 6100 01 006 11171030০10 106 11) 21009101061 
10515050 0020 1 5100414 010151) 002 50019. ০৬. 10109010001 0601 19110, 
19026 01 002 0110, 79 2. 12010117101 70210. ] 10601 1016971)0 1 25 500). 
[015 2 501, এ. 210, 180) 1)6701021]9 10]]. ২৮০]. 72105015016 1001৩ 
002190091 01 50102 01 0170 21101516175. 196117015 0700 15 0ড/10% 00 2. 72101211% 
101 791109527-” 

পদ্মাবতী নাটক লিখতে লিখতে মধুসূদন আমিন্রাক্ষর ছন্দ আবিষ্কার করলেন। সিংহের 
সুপ্তিভঙ্গ হল। রবীন্দ্রনাথের “ভাষা ও ছন্দ' কাঁবতায় ছন্দোবাণাঁবদ্ধ বাল্মীকর চিত্তলোকের 
যে ছবি আছে- 

যোদন 'হমাদ্রশৃঙ্গে নাম আসে আসন্ন আষাঢ়, 
মহানদ ব্রহ্মপুত্র অকস্মাৎ দদ্দাম দুর্বার 
ঃসহ অন্তরবেগে তীরতরু করিয়া উন্মূল 

মাতিয়া খখাঁজয়া 'ফরে আপনার কৃল-উপকূল, 
তট-অরণোর তলে তরঙ্গের ডম্বরু বাজায়ে 
ক্ষিপ্ত ধূর্জটর প্রায়,...... | 

তার সঙ্গেই মান্র মধুসূদনের হদয়োল্মস্ততার তুলন। চরা চলে। 
যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের সঙ্গে বাজী রেখে কাঝ্রচনা করতে গিয়োছলেন তিনি । পেছনে 

তাঁর অবচেতন লোকে এই ছন্দের সঙ্গত প্রকাশের বেদনা কম্পিত হচ্ছিল। কাব লিখছেন, 
শ 10591) 0) 13092] 10 1016 2100 1 566 ] 1796 20002117011 50106010108 
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এই 907)60717, এই আঁমত্রাক্ষর ছন্দই হল িলোত্তমার কেন্দ্রীয় সত্য। নব আঁবন্কারের 
আনন্দোল্লাস এবং একে সম্পূর্ণ না চেনার বিস্ময়। "দর প্রবল স্রোতে ভেসে চলেছেন কবি, 
এবং "বাঁচণ্র বস্তু, ভাব, কল্পনাকে ভাষাচিত্রে রূপ 'দিচ্ছেন-নবসৃজনশশলতার আনন্দে। 

“তিলোত্তমাসম্ভব প্রস্তুতির কাব্য। জীবন ও জগৎ, মানুষ ও প্রকৃতি, চিত্তের মুল্ত 
ও পাঁরবারের বন্ধন, মধুসূদনের চেতনায় বিশিষ্ট কাব্যবোধ রূপে ধরা দিয়েছিল দার্শীনক 
তত্তকথা হিসেবে নয়, আর মেঘনাদবধের নয় সর্গের বিস্ততিতে তা আপনাকে রূপধৃত প্রতিষ্ঠা 
শদয়েছে। তিলোত্তমায় কাঁব-প্রাণের গভীরে চলেছে তারই অনসন্ধান। আর কখনও ধরা 
পড়েছে তার স্পম্টেতর অনুভূতি, ফলে এ কাব্যে ঘটেছে তার অপূষ্ট পঙ্গু প্রকাশ । আখ্যায়কা- 
গঠনে নবসংহাত যে নূতন আদর্শের সূম্টি করছে মেঘনাদবধে এখানে তা অনুপাঁস্থত, যাঁদও 
বাইরের বস্তুপঃঞ্জের অভ্যন্তরে তার একটা রন্তমাংসহীন কাঠামোর সূত্র অনুসরণ করা সম্ভব। 
নূতন মানবতাবোধের যে আদর্শ মধুসূদনের কাব্যকল্পনার সঙ্গে আবচ্ছেদ্য তার সম্যক প্রকাশ 

, এখনও িলাম্বিত। এই মানবতাবোধের সন্ধানে কাঁব-চিত্ত এখানে 'দ্বধা-দীর্ণ। 



ত্রিশ 

এক কথায় বলা যেতে পারে যে প্রাতিভালক্ষমণ গরুড়ের জল্মসম্ভাবনায় দোহদলক্ষণা। 
অকালবোধনে সেখানে অরুণের জন্ম ঘটেছে । সে অপূর্ণ কিন্তু সূর্যরথের সারাথও বটে।” 

[ 'মধস্দনের কাঁবআত্মা ও কাব্যশিল্প” : ক্ষেত্র গপ্ত] 

মহাভারতের আঁদপবের নবাধকদ্বিশততম, দশাধিকাঁদবশততম, একাদশাধিকাদ্বশততম, 
এবং দ্বাদশাধিকাদবশততম অধ্যায়ে সুন্দ-উপসন্দের যে কাহিনী বার্ণত আছে মধুসূদন সেখান 
থেকে উপাদান সংগ্রহ করেছেন। কিন্তু মূল কাঁহননীর উল্লেখ্য কোনো পাঁরবর্তন তানি ঘটান 'ন। 
নূতন দৃম্টভঙ্গির প্রয়োগে কবির বিদ্রোহ চিত্ত ভাবকল্পনার নবীন দিগন্ত উল্মোচন করে নি 
এ-কাব্যে। বরং কাবহৃদয় সহানুভূতির সূত্রে দ্বিধাঁবভন্ত এখযনে। কখনও স্বগ্যুত দেবতাদের 
প্রীতি, কখনও অমিতবীর্যশালশ অসরদের প্রাত কাঁবাঁচত্ত আকৃম্ট। 
কাঁবর এই আস্থরতা এবং বশ কাব্যসমযুদ্র মন্থনের প্রাতিফলন 'তিলোত্তমায়। কবির জীবন- 

ভাবনার ধুবতারার এখনও খোঁজ মেলে নি। রোমান্টিক সৌন্দর্যাবেশে সোন্দর্যলক্ষমীর এক 
কম্পম্র্ত কাব গড়ে তুলেছেন। 

কাঁবর সাধনপথের দিকচিহ [তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য-সদ্ধি এখনও দূরে। 

মেঘনাদবধ কাব্য । কাঁবর লেখা 'চাঠগুিতে মেঘনাদবধ কাব্যের রচনাকাল সম্বন্ধে কিছু 
প্রমাণ পাওয়া যায়। ১৮৬০ সালে ২৪ এঁপ্রল তিনি রাজনারায়ণ বসকে লিখোঁছলেন, 

"21801056002 019210107 11750020101) 0 1770 'মেঘনাদ'_)000 10050 0911 106 
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নিঃসন্দেহে বোঝা যায় এই চিঠি লেখার কিছু আগে কাব্যরচনা শুরু হয়েছে। 
কাব্য শেষ কবে হয়েছিল সঠিক বলা যায় না, তবে ১৮৬১ সালের জুন মাসের আগে নিশ্চয় 

ঘটেছিল। রাজনারায়ণ বসকে এক চিঠিতে কাব লেখেন, 
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এ চিঠির তাঁরখ নেই। কিন্তু এর মধ্যে বেলগাছিয়ার রাজা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহের অকালম্ত্যুর 
প্রসঙ্গ এবং 'হন্দু পোষ্রয়টের সম্পাদক হারশ মুখোপাধ্যায়ের মুমূর্ অবস্থার কথা উীল্লাখত 
হয়েছে। ঈশ্বরচন্দ্র সংহের মৃত্যু হয় ১৮৬১ সালের ২৯ মার্চ । হাঁরশ মুখোপাধ্যায় মারা যান 
১৮৬১ সালের ১৪ জুন। এই সাক্ষর অনুসরণ করে বলা যায়, এ বৎসর এাপ্রল থেকে জুন 
মাসের মধ্যে মেঘনাদবধ কাব্য লেখা শেষ হয়োছিল। 

কাব্যটর প্রথম সংস্করণ দুইখণ্ডে প্রকাশিত হয়। প্রথম খন্ডে পণ্চম সর্গ পযন্তি পেজ্ঠা 
সংখ্যা ১৩১) প্রকাশিত হয়োছল ৪ জানৃআর, ১৮৬১ সাল। দ্বিতীয় খন্ডে শেষ চার সর্গ 
(পৃঙ্ঠা ১০৪) প্রকাঁশত হয় ১২৬৮ বঙ্গাব্দে। 'দ্িবতীয় খণ্ডের আখ্যাপন্রাট পাওয়া গিয়েছে । 

মেঘনাদবধ কাব্য।[দিবতীষ খণ্ড ।|্রীমাইকেল মধূসৃদন দত্ত]প্রণত।|“--কৃতবাগড্বারে 
বংশেহস্মিন্ পৃৰ্বসৃরিভিঃ,!মণৌবজ্রসমুৎকার্ণৈ সূব্রসোবাস্তি মে গাতিঃ।” [রঘুবংশঃ।|কালকাতা || 
শ্রীঈশ্বরচন্দ্র বসু কোং বহ7বাজারস্থিত ১৮২ সংখ্যক|ভবনে ্ট্যানহোপ্ যন্ত্রে যাল্ঘিত।|সন 
১২৬৮ সাল।| 

রাজা দিগম্বব 'মিল্র প্রথম সংস্করণের বায়ভার বহন কবেন। কাব্যাট তাঁর নামে উৎসর্গ করা 
হয়। প্রথম সংস্করণের প্রথম খণ্ডে মঙ্গলাচরণ রূপে উৎসর্গপন্রাট মুদ্রুত হয়োছল। 

মঞ্গলাচরণ। 
বন্দনায় শ্রীযুক্ত দিগম্বর মিত্র মহাশয়, 

বন্দনীয়বরেষু। ও 

আর্য,,_আপাঁনি শৈশবকালাবাধ আমার প্রাত যেরুপ অকৃত্রিম স্নেহভাব প্রকাশ করিয়া 
, এবং স্বদেশীয় সাহত্যশাস্তের অনুশীলন বিষয়ে আমাকে যেরূপ উৎসাহ প্রদান 



একান্রশ ্ 

করিয়া থাকেন, বোধ হয়, এ আঁভনব কাব্যকুসূম তাহার যথোপযুস্ত উপহার নহে। তবুও 
আমি আপনার উদারতা ও অমায়িকতার প্রাত দান্টপাত কারয়া সাহসপূব্বক ইহাকে আপনার 
শ্রীচরণে সমর্পণ করিতেছি। স্নেহের চক্ষে কোন বস্তুই সৌন্দর্যযাঁবহীন দেখায় না। 

যখন আম “তিলো্তমাসম্ভব” নামক কাব্য প্রথম প্রচার কার, তখন আমার এমন প্রত্যাশা 
ছিল না, যে এ আমন্রাক্ষর ছন্দ এ দেশে ত্বরায় আদরণীয় হইয়া উঠিবেক; কিন্তু এখন সে বিষয়ে 
আমার আর কোন সংশয়ই নাই। এ বীজ অবসরকালেই সংক্ষেত্রে সংরোপত হইয়াছে। বার 
কেশরী মেঘনাদ, সুরসুন্দরী তিলোন্তমার ন্যায়, পাঁশ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে সমাদূত হইলে, আম 
এ পরিশ্রম সফল বোধ করিব-ইতি। 

কাঁলকাতা 
২২শে পৌষ, সন ১২৬৭ সাল। দাস শ্রীমাইকেল মধুসূদন দত্তঃ। 

দিবতীয় সংস্করণও দুইখণ্ডে প্রকাশিত হয হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় যথাক্রমে 
বাংলা ১২৬৯ এবং ১২৭০ সালে। পৃ্ঠা সংখ্যা ১৫১ এবং ১২৮। 
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তৃতীয় সংস্করণ, প্রথম খণ্ডের প্রকাশ কাল ২১ আগস্ট, ১৮৬৭। পৃচ্ঠা ১৪৮। দ্বিতীয় 
ও তৃতীয় সংস্করণের মধ্যে এত দীর্ঘ ব্যবধানের কারণ সম্ভবত কাবির যুর্প প্রবাস। 

তৃতীয় সংস্করণ থেকে মঙ্গলাচরণাঁট বাঁজত হয়. কারণ দিগম্বর মন্ত্র সম্বন্ধে যুরোপ-প্রবাসে 
কাবর তঈব্র বিরুপতা জন্মোছিল। 

চতুর্থ সংস্করণ, প্রথম খণ্ড ৩ ডিসেম্বর, ১৮৬৭ সালে প্রকাশিত হয়। পৃঃ ১৭২। 
পণ্চম সংস্করণ, প্রথম খণ্ড ১৬ মার ১৮৬৯ সে প্রকাশ পেল। পৃঃ ১৭২। 

তৃতীয় থেকে পণ্চম সংস্করণে দ্বিতীয় খণ্ড সম্ভবত প্রকাশিত হয় ন। অন্তত তার কোনো 
খোঁজ পাওয়া যায় নি। 

ষষ্ঠ সংস্করণে দুই খণ্ড একসঙ্গে প্রকাশিত হয় ২০ জুলাই, ১৮৬৯। পৃঃ ৩২০। 
মধুসূদনের জীঁবিতকালে প্রকাশিত এঁটই শেব সংস্করণ। 

বর্তমান রচনাবলীতে ষষ্ঠ সংস্করণবে আদর্শ বলে গ্রহণ করা হয়েছে । কিন্তু এই আদর্শ 
সংস্করণের কোনো কোনো মুদ্রণ-প্রমাদ সংশোধনের উদ্দেশে পূরববতর্ঁ সংস্করণগনীলর সঙ্গে 
তুলনা করে পাঠ গ্রহণ করা হয়েছে। 

মেঘনাদবধ কাব্য সম্বন্ধে কাবর চিঠিপন্রে প্রচুর মন্তব্য এবং আলোচনা পাওয়া গিয়েছে। 
অন্তত পনেরটি চিঠিতে এই কাব্যপ্রসঙ্গের প্রত্যক্ষ উল্লেখ আছে। তার মধ্য থেকে কয়েকটি 
গুরুত্বপূর্ণ অংশ এখানে উদ্ধৃত হল। এদের আলোকে মেঘনাদবধ কাব্য রচনাকালে কাঁবমনের 
ভাবনা ও ভাবাবেগের 'বাভন্ন দিক উদ্ঘাঁটিত হবে। 

।এক। মেঘনাদবধ কাব্য লিখতে আরম্ভ করে তান রাজনারাঘণ বসুকে তাঁর প্রকৃত বাসনা 
জানিয়োছলেন। 'বিজয়াঁসংহের ণসংহল বিজয়, নিয়ে র'তমত এক মহাকাব্য লিখতে অনুরোধ 
করায় কাঁব উত্তরে লিখলেন, 

“115 5019)600 700 [01015056 £01 2. 1080191091 21910 15 £০০৫--ড৪1/ ৪০০৭ 
10060. 7300] 0010 01010] 182 25 050 20001160 50010161)0 109950610 0৫1 
01০ 810 01 [960 1০ 0 ££ 1050106. 9০ ০৮. 07050 ডা21 2. 16 ঠ915 10016. 
[1 0) 17621011776, ] 21) /:010% 00 06191912715 005 0620) ০01 [7 £9001166 
[7017)10 1909 1001 195 10151105050) 100 181 16110. ] 006 000101৩ 1770 
16201615 10) 774 ?% (বীররস)। 160 1076 11106 8. 66৬ 19091011085 200 00019 
2000119 2. 1%064 150.” 

।দই। মেঘনাদবধ কাব্যের পৌরাণিক উৎস প্রসঙ্গে 
"]ু 20050 061] 7০0,100 0591 12110, 0000 00088, 25 2 00115 001015091 



বাব্রশ 

০0১ 1 10190 0216 ৪. [91105 19550 101 73170001517) 1 1955 005 28100 00000 
105 ০0£ 0001 21566500915. [0 15 10111 06 19600. 4১9110জ7 710) 212 11059100155 
11670 020. 17091011690101116 006 10051 19691010160] 01105 000 01 10. 

॥(তিন। গ্রীকপ্রভাব প্রসঙ্গে 

"015 [0 21000101091) 00 21081910000 ০01015106 £8065 01 06 (51691 
[00)01095/ 018 001 0৮0) 11) 00019195619 [90010 ] 10)691) 00 £152 115 5০0১6 
[0 109 10511010 0০0৬৮915 (50101) 25 0057 216) 204 00 19011:0/ 29 11006 45 
] 021) 11010 ৬০1]01101. 100 1000 100 0015 5101019 904. ৮০ 51091701722 10 
00101917117) 28910. 0£ 006. [00174171000 01791701651 0? 06 1909100. ] 510911 1000 
100110/ 00199] 50017125 101 ৬1116, 19.0061 0% 00 ড/1100, 25 4. 01261 ড/0এ]4 
1105 0010. 

॥(চার। হোমর এবং ভাঁজলের প্রভাব সম্বন্ধে 

4852. 12061 01 006 1701070110 12105, 0 ৮7111) 100 000100, 19০ 11071170650. 
0 0) 100169200]) 11190, 210 ] 017) 1000 25101070060 5 0721] 1025 4010210- 
[01010911, 11010000 10--]01)095 ৬1510 1009 ]011051 092 1৬100100109. ] 0101) 
11096 ] 1790 1501) 000 2015906 25 0010041) 2 10110021125 17905511915. ] 
10621 1105 00 0010082] 21001011600) 900১ 50 01796 90121270050 1500 07117] 106 
011) 11 ] 500 0020 11) 1079 19711 ] 1921511) 00 10911556 0790 0015 751791790 15 
20100 100 10 196 2. 90160010 [02107 1 ] 7170 [76 21510091101) 10016 
119109%19%6 2100 77727/%% 200. 002 1210079 2750 200 5010 ০০ 1] 
[101091919 10155 11) 0015 [90981070109 12061 109%2/751  155210101) 0 15 1316- 
02065501.” 

বিষয়বস্তুর সীমাবদ্ধতা প্রসঙ্গে 
"106 5010)500 15 001 1)21010, 0901 0) 17৬10101675 51১01] 006 )09106-1000 

[:510911 10901 00 0710 

।ছয়। মেঘনাদের মৃত্যুবর্ণন সম্পর্কে 

"200 2 585212 21002010 01 18৬০1 2100 ৮25 1210 0 601 512 01 5651. ৫95. 
[25 2 5005912 ড/115051 1৬121171790 ৬111 00151) 109 01] 010151) 1011. 
11)210101752500, ] 10255 [111110191060. 7706 15 0680, 00910 15 00 520, 1 17956 
?10151)50 06 ৬] 17004 11) 20000 750 11165. 10 005 106 10091) 2 0521 00 
1011] 17117, 

(সাত। শব্দসৌকর্য এবং কাব্যসোন্দর্যের অন্যান্য দক সম্বন্ধে কাঁবর মন্তব্য 

“] 192116৬5 00 ৬111] 1115 006 5600100 [916 01 1/021791770 5011] 1960091, 
2 16950] 10055 10501 010151017 1 101 10016 0816. ] 510911 1000 00100691 
1010) ০0. 0080 50102 [90105 01 10 11] 17) 12211 ৮10) 20011701010. 11070 100 
1059) 170 021 109110/, 0001 00111170001 00006, ৮0410 191702 ৪1 17 415190591 
500] 30120501555 17720511215) 200 900. 1000] 217) 0090 ৪. £9০0৭. 50190191. 10176 
00011705200. 177755 101106 0100 ৬/0105 ড্/10 01061750125, 5905 090 ] 
17551 01000121701 1006ড5. 17515 15 21050651001 00... .1 0012] 1725 
00105000050 006 1১09910. 010 005 107016 1110 79111801165 2100 2510 2, 1712100) 
01110 /0010 1001 0170 19010 ₹/10. 1006... 611)7195 005 2915005 ০0 51125 
21990100101 (10010) 30901) 510098]ণ 1000 107৬6 19201) 20170710050 51106 1 15 
5081051% 00101090050 10) 01) 171017555 ০0 076 91১15. 1300 ড০এ]এ 9০] 
11110] 7১010 510) 102 17৮212% 1)216 19016 00010 0780 13001 25 002 1095 
71770000106 6৮০, 07001, 00011,019 212 1015 50100010911 0702 73001 11] 
[১1010117500 1000 006 01000 1)09950 1095171606100- 750 101100051 7391900 
1. 0. 055 (8. 5০17 10061115010 10791) 200 01908 2. 11050 211 2৭071101 ০ 
[31081290) 21090. 1015 1011005 50101 000 601 006 ] 730০010.৮ 



তৌন্রশ 

॥আট। কাঁবর নিজের সহানুভূতি ও পক্ষপাত প্রসঙ্গে 

“50116 19512 £19177916 204 52 0090 006 105910 0£ 056 19920 17 74152109157 
15 510) 006 13910119525. 4100 0020 15 006 199] 000). [ 05519158 7২210) 9190 
1715 12101216 ; 0000) 10169. 0 77৬91) 6162.095 2150 11170195100) 11709107201010 ; 
16 ড/25 & 2270 69110.” 

(নম্ম। কাব্যের একাঁট অংশের ভাষাপ্রয়োগজাঁনত সঙ্গধত-ব্যঞ্জনার গিশ্লেষণ-_ 

148110৬৭005 00 815 9০৮. 2] 65910101201 10%/ 01)6 1006100 0£ ৪. 11196 15 
11711910550 ৮415 000 800 301121915 15:100206 1005- ] 105116৮ 700. 115 0190. 
176 11065 0 002 52009004 7001 01 006 11521001720. 11) 0020 96501170101) ০ 
€ড2111)0 %00 120 00256 11125 _ 

আইলা তারাকুন্তলা, শশী সহ হাঁস 
শবর্বরী, বাঁহল চাঁর দিকে গন্ধবহ। 

বি০৮ 16 ০৮. 0010৬ ০1 0) তারাকুল্তলা 204 50195010106 সূচারু তারা 700. 1) 
[1০৬৮6 0106 12010510 08 01) 1110, 10909059 00০ 4001016 71191915 স্ত 10215 006 
30091001০01 লা, 1২590-_ 

৫ সুচারু তারা শশী সহ হাঁস 

45100 0791 সুগন্ধবহ বাঁহল দি 2130 0100 199550/5 2551117065 ০12 ০:4175:50£ 
(0086 01 1700510-- 

আইলা সুচারু তারা শশশ সহ হাঁস 
শব্্বরী; সুগন্ধবহ বাহল চোঁদকে, 
নী সবার কাছে কাঁহলা বিলাসী 
কোন্ কোন্ ফুলে চুম্ব কি ধন পাইলা? 

3 00৩ 1১09, 0965৩ 11095 11] 100 ৫00130 £50৪11 09 0 177100 006 11065 
41700. ড10151961 ড1)510702 006 50019 
17052 192]10)9 5011 

36 1৬11101) 210 0006 11165 
[102 006 ও) 50 50900) 
17720 01520050100) 2 13201 01 ৬1019 
90521110% 2100 21511) ০৫001 

€)£ 91015519621. 15 10010 [06 “চুদবনা 21016: 1010210010 ৬2 06 50010 0) 
07110 01081) 506511102 2 

এদেশীয় সাহত্যে মেঘনাদবধ কাব্য আভনব। এ কাব্যের কোথায় কল্পনা কতটুকু কেন্দ্রস্যুত, 
বৃপরচনা তুলনায় ম্লান সে-আলোচনা খনুটয়ে করা যেতে পারে । কিন্তু সব বলটি নিয়ে এবং 
হাঁপয়ে আধুনিক ভারতীয় এক মাত্র এই কাব্যাটিই 501)117)5-এর রসে স্তম্ভিত হয়ে আছে, 
মথচ কীন্রমতাকে প্রশ্রয় দেয়ন। মধুস্্দন য়ুরোপনয় কাব্যসাহিত্যের কাছ থেকে পাঠ গ্রহণ 
ইরোছিলেন. বহু মহাকাব্য পাঠে তাঁর চিত্ত প্রশস্ত হয়ো মধুসৃদনের মহাকাব্যরচনার প্রবৃত্ত 
তাঁর ব্যান্তচারব্রের ফল। যুগপারিবেশ গৌণভাবেই মান্র সাহায্য করে থাকতে পারে। প্রাচীন 
ভাষা এবং কাবাগুি দশর্ঘকাল ধরে চর্চা করার ফলে তিনি অন্তরের গভণরে একটি খাঁট ক্লাসিক 
ঈীবনচেতনার সন্ধান পেলেন। মধুসূদনের জগৎ ও জাবনদৃম্টি মহাকবির। কল্পনা মহা- 
চাব্ক। এর মূলে গশীতধর্ম ছিল, ছিল ব্যান্তআত্মার প্রকাশবেদনার অনুবণন। "কিন্তু ব্যান্তগত 
শীতাবেদনের তরল প্রবাহে উচ্ছ্বীসত বিশ্ব (এককথায় যাকে বলা. যায় লারক কাঁবর জগৎ) 
তাঁকে মুগ্ধ করে নি। সমতল ভাঁমর নদীপ্রবাহের কুলুকুল্ ধ্বনি নয়, উপলব্যথথত মর্মর- 
দখরতাও নয়, মধূসৃদনের কল্পনার গশীতিসর অন্্প্টিদী-পর্ধত-দীর্ণকারণ স্রোতাঁস্বনীর সঙ্গেই 
টপামত হবার যোগ্য। মধুসূদনের গণীতধর্মের সঙ্গে কাঠন্য, বিপুলতা, গোঁরবের বিরুদ্ধতা 
নই, সালোক্য আছে। 

মধু__গ 



চোৌন্লিশ 

মহাকাব্যের মূল লক্ষ্য হল 541১11776-এর রসসণ্টার। আধা-এীতহাঁসক বা পৌরাঁণক 
কাহিনী নিয়ে দেশমাহাত্ম্য বা ব্যান্তগরিমার অভ্রভেদী মিনার গড়ে তুলতে পারে যে কবি-কল্পনা, 
কিছ অলোৌকিকের সংযোগে, বর্ণনার গাম্ভীর্ষে বাচনভাঙ্গর ব্যাপকতায় একের কাঁহননকে বহুর 
বিমূঢ় জিজ্ঞাসায় রূপান্তারত করতে পারে যে কবিশান্ত তাকেই মহাকাব্যক কবিকল্পনা এবং 
মহাকাব্যক সম্টি-ক্ষমতা বলে আভাহত করা উঁচত। 
মধুসূদনের এই কল্পনা ছিল, এই শান্তি ছিল। বড় কিছ লিখবার বাহরঙ্গ ভাবনা অথবা 

আপন প্রাতিভার বোঁশষ্ট্য না বুঝে অপরের দ্বারা সামায়কভাবে প্রভাঁবত হবার ফলে তানি 
মহাকাব্য লিখতে প্রবৃত্ত হন নি। তবে তাঁর এই দস্টি পুষ্ট হবার পেছনে প্রাচীন মহাকাবদের 
প্রভাব ছিল গভনরভাবে কার্যকর । কিন্তু স্থুলভাবে নয়। তাকে আত্মসাৎ করে আপন ব্যান্তত্বাটি 
গড়ে তুলোৌছিলেন মধুসূদন । তাঁর ব্যান্তচারন্রের সবচেয়ে বড় কথা হল ক্ষত্রিয়ের ভোগবাদ। এই 
বীরের শুল্কে জীবনকে জয় করা, অন্তত জয়ের সাধনা, নেহাৎ সে সাধনপথে জীবনত্যাগ_-এই 
চেতনা জাগাঁতিক হয়েও আতিজাগাঁতিক। এই কল্পনায় বসৃন্ধরার যে মূর্ত ধরা পড়ে ভশরুূর 
দুর্বলতা তার নাগাল পায় না, বীরের বাহুই তাকে আঁধকার করে। সে-বসুন্ধরা সতাই বসকে 
ধরে রেখেছে, ব্যাপকতাই তার মূল্য নয়, মহৎ মাহমা ও এ*বর্যবলেই তার এই বিস্তার। এই 
বীর্য দেহের বল নয়, যুদ্ধক্ষেত্রে মাত্র এর প্রমাণ নয়, এ হল প্রধানত অন্তরের সামগ্র। এর 
'সঙ্গে হৃদয়ের কোমলপেলব উপপাব্ধর ঘাঁনষ্ঠ সম্পর্ক। কন্তু এ জীবনমাল্য 'বজ্রমাঁণক 'দয়ে 
গাঁথা।' রাবণ-মেঘনাদ-রাম-বিভীষণ-প্রমশলার চাঁরত্রে এবং কাহনী-বিন্যাসে কাঁবরর এই 
কল্পনাভত্তিই রূপ ধারণ করেছে। 

মেঘনাদবধ কাবোর কাঁহনশীবন্যাসের কৌশল, ভাষাভাঁঙ্গ, িন্রকল্পনা, পৌরুষ ও পেলবতার 
মশ্রণজাত চারন্রচত্রণ এবং চরিব্রভেদ জীবনসমালোচনার গভীরতা সম্বন্ধে নানা কথা বলা 
চলে। কিন্তু সব কছনুর কেন্দ্রে রয়েছে রাবণের বান্তত্ব ও 'নয়াত-বিধবস্ত ভাগ্যের আর্তনাদ- 
জঁড়ত রস। কাবির বান্তচেতনার রঙ মিলিয়ে এই ব্র্যাজেডর আস্বাদ হয়ে উঠেছে আরও 
মর্মভেদী, আরও বিচিন্র। কাঁহনী, বর্ণনা, চরিব্রসাষ্ট সব কিছু ছাঁপয়ে একটা 'বস্ময়াবমূ় 
জিজ্ঞাসা বিশ্ববিধানের তল খুজে বেড়ায়। কেন এই ব্যর্থতা, করায়ন্ত সিদ্ধি কেন স্খলিত হয়ে 
পড়ে, সব শান্ত দিয়ে, সাধনা দিয়েও কেন কামনার বস্তুকে ধরে রাখা যায় নাঃ ভারতীয় কর্ম- 
ফলের বোধ 'দয়ে একে ব্যাখ্যা করতে পারেন 'ন কাব, আর পারেন 'নি বলেই তাঁর অতৃপ্তি 
শাবে*বনসীতিকে বিদ্ধ করেছে । রাবণের ট্র্যাজোডর হাহাকার ব্যান্তজীবন, গোঁচ্ঠজীবন, দেশ ও 
কালকে ছাপিয়ে মহাবিশ্বে প্রসারিত। 

মেঘনাদবধ কাব্যের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড় অভিযোগ কাঁবর ভাবনার বিজাতীয়ত্বে। রামায়ণের 
রামচন্দ্র হিন্দুর পরমারাধ্য দেবতা, তাঁকে হেয় করে রাবণকে গৌরব দেওয়ায় পাঠকের রস- 
বিশ্বাসের চিরায়ত স্তরাঁটতে আঘাত করা হয়েছে। এ ব্যাপারে গত একশ বছর ধরে নানার্প 
বিতর্ক চলে আসছে। সাহত্য-ব্যাপারে পূর্বসংস্কার বিসজন 'দিয়ে অগ্রসর হওয়া উচিত বলেই 
মনে হয়। মেঘনাদবধ কাব্য রামায়ণের ইন্দ্রাজংমৃত্যুপ্রসঙ্গের সংক্ষিপ্ত ভাষান্তর নয়, এটি 
সম্পূর্ণ নূতন এবং স্বাধীন একটি কাব্য। কাব বাল্মীক-রামায়ণের যতটুকু নিয়েছেন উপাদান 
রূপেই গ্রহণ করে বদল করে নিজের করে নিয়েছেন। ফলে একটি মৌলিক কাব্য রচিত হয়েছে, 
যা স্বাদে এবং জাঁবনজিজ্ঞাসায় একেবারেই মৌিলক। 

ব্রজাঙ্গনা কাব্য। মেঘনাদবধ কাব্যের প্রথম খন্ড প্রকাশিত হবার পরে ব্রজাঙ্গনা কাব্য 
প্রকাঁশত হয়। শকন্তু মেঘনাদবধ গিলখতে আরম্ভ করার আগে কাব্যাট লেখা শেষ হয়োছিল। 
১৮৬০ সালের ২৪ এাপ্রল রাজনারামণ বস্ঈকে কাব লেখেন, 

“1 6801056 002. 01096171776 10৮09020101) 01 1 'মেঘনাদ'-090. 17005 [61] 1776 
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কিন্তু বইটি মুদ্রত ও প্রকাশিত হতে অনেক দেরী হয়। এ বিষয়ে রাজনারায়ণ বসুকে লেখা 
একাধক চিঠিতে কাবিকে মন্তব্য করতেও দেখা যায়। বাংলা ১২৬৮ সালের ২৮ আষাঢ় কাব্যটি 
প্রকাশিত হল। প্ঠাসংখ্যা ছিল ৪৬। প্রথম সংস্করণের আখ্যাপন্র এবং প্রকাশকের স্বাক্ষরিত 
বন্জাপনাঁট এখানে উদ্ধৃত হল। কাঁবর নিজের লেখা কোনো মঙ্গলাচরণ ছল না। 

আখ্যাপন্র 

ব্রজাঙ্গনা কাব্য ।|কাঁববর শ্রীযুস্ত মাইকেল মধুসূদন দত্ত [প্রণীত ।|“গোপীভর্তুর্বিরহবিধ্রা-| 
উন্মত্তেব”পদাঙ্কদৃত।|শ্রী আর্, এম, বসু টা কর্তৃক! প্রকাশিত ।|কাঁলকাতা সুচারুযন্তে 
শ্রীলালচাঁদ বিশ্বাস এণ্ড কোম্পানী|কর্তৃক বাহির মৃুজাপূর ১৩ সঞ্খ্যক|ভবনে মাদ্রত।| 

বিজ্ঞাপন । 

কাববর শ্রীযুন্ত মাইক্লেল মধুসূদন দত্তজ মহাশয়ের কাব্যাদ রচনা করিবার যে প্রকার অল্ভুত 
শান্ত, তাহা তৎপ্রণশত অত্য্প কাল-সম্ভূত “শম্মিন্ঠা”, “পদ্ম।বতী” ও “কৃষকুমারী” নাটক, 
“একেই কি বলে সভ্যতা 2” “বড় দিকে ঘাড়ে রোয়া”, আমন্রাক্ষর “তিলোত্তমাসম্ভব” এবং 
“মেঘনাদবধ কাব্য” প্রত্যক্ষ প্রমাণ প্রদান করিতেছে; আম তাহার কি বর্ণন কারব? তানি 
শেষোন্ত দুইখাঁন গ্রন্থ রচনা করিয়া যে বাঙ্গলা ভাষায় একাঁট নৃতন কান্* রচনার পথ প্রদর্শন 
কারয়াছেন, ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবেক। 

তাঁহার আমিব্রাক্ষর কাবতা বচনাতে স্দশ অনুরাগ মিত্রাক্ষরে কিছু সেরূপ নাই বটে; 
তথাঁপ তান যে প্রণালীতে এই ক্ষুদ্র কাব্যখানি রচনা কাঁরয়াছেন, ইহাতে তাঁহার মিত্রামন্র 
উভয়াত্মক অক্ষরেই তদ্রচনার ক্ষমতা প্রাতিপন্ন কারতেছে। 

প্রীকষের লীলাবষয়ে শ্রীমত রাধিকার প্রেম প্রসঙ্গে অনেকে অনেক প্রকার কাব্যরচনা 
কাঁরয়া_গিয়াছেন ও কাঁরতেছেন, কিন্তু বাঙ্গলা ভাষায এরুপ নূতন ছন্দ ৭ সুমধুর নবভাব 
পারপাারত কাঁবতা এ পযর্ন্ত কেহই রচনা করেন নাই বোধ হয়। 

সদয়হদয় কাঁববর দত্তজ মহোদয় স্বীয় বদানাতা ও উদার্যাগুণে এই গ্রল্থখানির স্বত্থাঁধকার 
পারত্যাগ করিয়া এককালে আমাকে দান কারয়াছেন। আম তদ৭য় দাতৃত্ব ও মহত্গ্ণ দ্বারা 
এই গ্রল্থখানি কীর্তনপূব্বক তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার করত কবরডাঙ্গাঁস্থত শ্রীযুত্ত 
আর. এম. বসু কোম্পানী দ্বারা এই : » বখানি প্রকাশ কারলাম। 

আপাততঃ এই গ্রল্থখাঁনব শবরহ" িষয়াট ১৮ট প্রস্তাবে প্রথম সর্গে প্রকাশত হইল; 
যাঁদ পাঠকমণ্ডলীর নিকটে কাঙ্গাঁলনন ব্রজাঙ্গনাকে সূমধুরভাঁষণীরূপে সমাদূত হইতে দেখা 
যায়, তাহা হইলে গ্রন্থকারের শ্রমসাফল্য এবং প্রকাশ .কর ব্যয়ের সার্থকতা জ্ঞান করত সোৎসুক- 
ন্তে শ্রীনন্দের নন্দন শ্রীকষ্ণের সাঁহত বৃকভানুনন্পিনী শ্লীমতন রাধকার সম্মিলন, সম্ভোগাঁদ 
বষয় ক্রমশঃ সর্গান্তর হইতে সর্গান্তরে প্রকটনপূর্বক ব্রজাঙ্গনাকে সরব্বাঞ্ঞসৌম্ঠবান্বিতা 
কাঁরতে যত্্বান্ হইব। ইতি 

কলিকাতা 
২৮ আষাঢ় ১২৬৮ শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ দত্ত 

দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৮৬৪ সালে। প্রকাশক পরিবার্তত হয়েছে এবং প্রথম 
সংস্করণে মবীদ্রুত বিজ্ঞাপনটি পাঁরত্যন্ত হয়েছে। কাঞ্চদেহে দু-একটি শব্দ ছাড়া কোনো 
সংস্কারই দেখা যায় না। 

বর্তমান রচনাবলীতে কবর জীবঙকালের শেষ সংস্করণকে (দ্বিতীয়) আদর্শর্পে গ্রহণ 
করা হয়েছে। 

কাঁবর পিট 1ঠিতে ব্রজাঙ্গনা ক।ব্যের উল্লেখ আছে, তবে প্রায়ই সধাক্ষপ্ত মন্তব্যের চেয়ে 
সেগ্াল বেশি বিস্তৃত নয়। 
।এক। 'মন্রাক্ষর কাব্যপ্রসঙ্গে কবির সঙ্কোচ__ 

"% 076 7০ রাধার বিরহ 15 10 006 সু 90170610৬01 001321) [1561 1200. 
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(দুই। কাব্যরসাস্বাদ ও ধর্মভাবনার সম্পর্ক বিষয়ে 
“00101 000 212 19021 0010 00ড/9105 072 79001: 1900 ০01 71212. 73001 12291) 
৬/1,50 0০9০. 510 00৬71) 0 1690 [0600১ 12252 45246 411 72142/02 ££46. 1351465, 
1115. 1২90119 15 1706 5700) 2 1320 ড/010211 21601 21]. 11 5116 1790 2. 13810" 116 
০11 1)0101012 501%9100 51) 0010 1992 13260 2. ০10 19919100 0179170001. 
[015 002 5112 11721012010) 0£ [50920950615 020 1795 79100001121 10) 5001) 
00101015.” 

ব্রজাঙ্গনাকাব্য মেঘনাদবধ কাব্যের পূর্বে লেখা হয়োছল। তিলোত্তমাসম্ভবে নৃতন ছন্দের 
সঙগীত-প্রভাবে কাবিচন্ত উল্লাসত হয়ে প্রবাহত হয়েছে। মেখনাদবধ কাব্যে ছন্দ-ভাব-কল্পনার 
মহিমা ঘনীভূত ও দূঢ়াপনদ্ধ ভাষার্প ধারণ করেছে। ব্রজাঙ্গনার মৃদুকণ্ঠ সঙ্গীত দুই 
পর্বতের মধ্যভাগের প্রশান্ত উপত্যকা । মধ্যাহের সূর্ষের এখানে যেন ক্ষাণক বিশ্রাম । 

ব্রজাঙ্গনা কাব্যে কোনো গভীর ভাবকম্পনার পাঁরচয় নেই। জীবনচেতনার সৃতীব্র আর্ত 
্র্যাজিকভাবনার মহিমা, লারক উচ্ছযাসের আনবচিনীয়তা কোনো দিক থেকেই বজা্ানা শ্রেষ্ঠ 
কাঁবতার মর্যাদা দাব করতে পারে না। 

মধুসুদনের বৈচিন্র্যসন্ধানী কবিচত্তই ব্রজাঙ্গনার ছন্দ, সুর ও কল্পনার স্বতন্ত্র রাজ্য গড়ে 
তুলোছিল। অমিন্রাক্ষর ছন্দ সম্বন্ধে সেকালের একশ্রেণীর লোকের এরূপ আভযোগ ছিল যে 
যাঁরা মিন্রাক্ষর কাঁবতারচনায় অপারগ তাঁরাই এই দুর্বলতা ঢাকতে চাইছেন আমন্রাক্ষরের আবরণের 
অন্তরালে । মধুূস্দন অন্তঃসারশৃন্য এই সমালোচনাকে অনায়াসে অস্বীকার করতে পারতেন। 
কিন্তু তাঁর মধ্যে একটি শিশুহদয় লুকিয়েছিল। জয়ের প্রগল্ভ নেশায় সে-হদয় আত্মহারা । 
তানি যে মিত্রাক্ষর কাঁবতারচনায় রুপ পারদর্শ তা প্রমাণ করার লোভ সম্বরণ করতে পারলেন 
না। মিলের পদ্ধাতি যে কত 'বাঁচত্র ও জাঁটল হতে পারে কাব তা দেখয়ে দেবার জন্য কোমর 
বেধে নামলেন। 

ব্রজাঙ্গনার কাঁবতাগদীলতেও পয়ার বা ব্রিপদশর মান্রাভাঁঞ্গর সাধারণ কাঠামোট মূলত 
রাক্ষত হয়েছে । বিদেশী ওডের প্রভাব এখানে কার্যকর । বহুপধীন্তর সহযোগে গঠিত দীর্ঘ- 
স্তবক এই কাব্যের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য । হুস্ব-দীর্ঘ চরণে মিলের ব্যাপারাটও ওডের কথাই 
মনে করিয়ে দেয়। যেমন_ভূবনমোহন”-এর সঙ্গে ণনাঁশ হাসি বিহারয়ে লয়ে সে রতন'-এর 
মল; কিংবা 'ত্যাজ আজ বজধাম 'িয়াছেন 'তান', 'ভজে শ্যামে রাধা অভাঁগনন” এবং 'আঁম 
গো ফণিন?-এর মধ্যে মিল। আবার চৌদ্দ অক্ষরের চারটি মিন্রাক্ষর পধীন্তর (ক-খ-খ-ক) ঠিক 
মাঝখানে তৃতীয় স্থানে একটি আঠারো মাত্রার আমল পধীন্ত-সহযোগে পাঁচ চরণের স্তবক নির্মাণ 
জঁটল কারুকর্মের চিহু বহন করে। 

মধূসূদন বাহরঙ্গে যুরোপায় ওডের ন্যায় অঙ্গপ্রসাধন ঘটালেও প্রাণধর্মের দিক থেকে 
ওডের আদর্শ বজায় রাখতে পারেন নি। এগুলি বাংলাদেশের পুরানো গীতিকাবতার জগৎ 
পরিত্যাগ করে নব্য গাঁতিকাঁবতার রাজ্যে প্রবেশ করতে পারে নি। রেখো মা দাসেরে মনে" এবং 
'আশার ছলনে ভুলি এই দুটি কাঁবতায় ভাবে রূপে আধ্নক 'িরিকের পূর্ণ প্রাতষ্ঠা 
ঘাঁটয়েছেন কাঁব। কিন্তু ব্রজাঙ্গনায় কাঁবওয়ালাদের সুর অশ্রুত নয়, ভাব ও রূপ যতই মাজত 
হোক না কেন। 

ব্রজাঙ্গনা কাব্যে রাধার ক্ুল্দনে আন্তাঁরকতার স্পর্শ নেই। কাঁবর 'িল্পশমনের উদ্বোধন 
এখানে ঘটে 'নি। কারণ রাধার মধ্যে আপনাকে প্রক্ষেপ করার সুযোগ যেমন ছিল না, তেমাঁন 
মনোমত ব্যক্তিস্বাতল্ব্যে উজ্জ্বল চরিন্রনির্মাণের সম্ভাবনাও ছিল না। কবিপ্রাতভার মধ্যাহে 
ব্জাঙ্গনা অলস কার্দাঁবলাস এবং পরীক্ষানিরীক্ষায় সীমাবদ্ধ থেকেছে। 

বীরাঙ্গনা কাব্য। কাব্যাট রাঁচত হয় ১৮৬১ সালের একেবারে শেষ দিকে । এই বছর 
২৯ আগস্টে লেখা এক চিঠিতে দেখা যায় কাব তাঁর পরবতর্ঁ কাব্যের বিষয় 'স্থির করতে 



সাঁইন্রিশ 

পারেন নি। বীরাঙ্গনা কাব্য রচনার সূত্রপাত সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসের আগে হয় নি। একটি 
তারখহীন 'চাঠিতে কাব রাজনারায়ণ বসকে কাব্যটর এগারো চিঠি লেখা হয়ে যাবার কথা 
জানান। 

০ ০/101)11) 07091250167 09155, ] 17755 19221) 50111001105 2. 03107 00 196 
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১৮৬২, ৪ ফেব্রুআির স্মারকাঁলাপতে কাব গলখোঁছলেন, 
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[ “মাইকেল মধ;স্দন দত্তের জীবনচারত” : যোগনন্দ্রনাথ বস্] 

কাব্যাট খুব দেরী হলেও জানুআরি মাসের মধ্যে লেখা শেষ হয়োছল. স্মারকালাঁপর তারিখ 
তাই প্রমাণ করে। 

কাব্যাট প্রকাশিত হয় বাংলা ১২৬৮ সালের ১৬ ফাল্গুন। পৃঙ্ঠা সংখ্যা ছল ৭০। প্রথম 
সংস্করণের আখ্যাপন্র এবং মঙ্গলাচরণ উদ্ধৃত হল। 

আখ্যাপন্র 

বীরাঙ্গনা কাব্য।|শ্রীমাইকেল মধুস্দন দত্ত প্রণীত ।|“লেখ্যপ্রস্থাপনৈ৪1-নার্যা ভাবাি- 
ব্যান্তারষ্যতে 0৮” সাহিত্যদর্পণং।|কাঁলকাত। )শ্রীফত ঈশ্বন্চন্দ্র বসু কোং বহুবাজারস্থ ১৮২ 
সংখ্যক ভবনে জ্ট্যানৃহোপ্ যন্ব্রে যন্রিত।!সন ১২৬৮ সাল।] 

মঙ্গলাচরণ 
বঙ্গকুলচড়া|শ্রীযুন্ত ঈশবরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহোদগের|চিরস্মরণীয় নাম,এই আঁভিনব কাব্যশিরে 

[শরোমাণর্পে|স্থাঁপিত করিয়া,]কাব্যকার ইহা]উন্ত মহান্ভবের নিকট |যথোচিত সম্মানের সাহত| 
উৎসর্গ কাঁরল।|ইত।1১২৬৮ সাল। ১৬ই ফাল্গুন।| 

কাব্যাটর "দ্বতাঁয় সংস্করণ বাংলা ১২৭৩ সালে পেজ্ঠা সংখ্যা ৭৬) এবং তৃতীয় সংস্করণ 
১৫ জান্আর, ১৮৬৯ সালে (পৃঙ্ঠা ৭৬) প্রকাশিত হয়। সংস্করণগালর মধ্যে উল্লেখ্য কোনো 
পাঠভেদ নেই। বর্তমান রচনাবলশীতে কাঁবর জশীবিতকালে ".'ব সংস্করণকে তৃতীয়) আদর্শর্পে 
গহণ করা হয়েছে। 

বীরাঙ্গনা কাব্যের পাঁরক্পিত দ্বিতীয় খণ্ডের সামান্য অংশমান্র লাখত হয়োছল। 
অসম্পূর্ণ কাঁবতাবলীর্পে এই রচনাবলীর পরবতর্ট অংশে তা মী্রত হয়েছে। 

বীরাঙ্গনা কাব্যের পাঁরকল্পনা ও রচনার কথা কাঁবর দুটি চিঠিতে মান্র ভীল্লাখত হয়েছে। 
একটি চিঠি থেকে প্রাসঙ্গিক অংশ আগে উদ্ধৃত হয়েছে। অন্য চিঠিতে বিদ্যাসাগর মহাশয়কে 
কাব্যাট উৎসর্গ করার খবর জানানো হয়েছে রাজনারমুণ বস্মকে। 

ওঁভদের ণহরোইদ্স” কাব্যের আদর্শে লেখা হল্সেও ভাবে এবং দেহরুপে বারাঙ্গনা কাব্য 
সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ধরনের রচনা । কাব পন্রাকারে লিখলেও এগদীল অনেকটা 0140000 170100- 

1028-চশ্রণশর। নায়িকাদের সংলাপের ভাষাকে 'বাচন্র সুক্ষ কৌশলে তরাঙ্গত করে তুলেছেন 



আটান্রশ 

কাঁব। রুদ্ধভাবাবেগ, দৃপ্তআত্মঘোষণা, অন্তস্তলাবহারী যন্ত্রণা, সব ভাসয়ে-নেওয়া উচ্ছৰাস 
ভাষার বন্ধনে কম্পিত হয়ে উঠে নাট্যরস সূম্টি করেছে। অবশ্য পুরাণ কাঁহনীর খন্ডাংশগুলি 
একাঁদকে বৃহৎ পটভঁমির আভাস এনেছে, অন্যাদকে গল্পরস কিছু পাঁরবেশন করেছে । এই 
দিবমুখী উপাদানের সঙ্গে মিলেছে লিরিকের রস- প্রাতিটি নারীর হদয়গভীর থেকে উদ্বারিত 
একাঁট আর্ত দীর্ঘশ্বাস, একটি সতেজ কামনা, সর্বহারা বেদনা-হতাশার সুর। গীতপ্রাণতার 
উচ্ছাস ও আবেগকে একাঁদকে আখ্যায়কার সাহায্যে কিছুটা নিয়ন্তিত করে, অপরাঁদকে নাটকীয় 
চমক ও চমতকারিত্বে অপ্রাতিহত করে তুলেছেন কাঁব। বারঙ্গন। নিঃসন্দেহে উচ্চাঙ্গের কাব্য- 
কলার নিদর্শন হয়ে উঠেছে। 

বীরাত্গনার নারীরা প্রেমমন্ত্রে মাহমময়ী। কাঁব প্রেম বিষয়ে কোনো তত্ভাবনা, কোনো 
হীন্দ্রয়োধর্ কল্পনার অনুগামী ছিলেন না। প্রাচীন গ্রকদের মত প্রেমের ক্ষেত্রে তানি স্পম্ট ও 
প্রত্যক্ষ দৃম্টিভাঙ্গ অনুসরণ করতেন। 

"105 05159 0901 2 41160015101 102 2100 5৫৬7 11) 10 210061 2. 10900191 
[855101॥ 01 2. 59012] 016) 01 4. 90101) 601 10110021 ০0100010. [6 918)0180 15165 
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| 21928 0০277777151 722/77776 £0. %ত « 1/21755/097/6. | 

বীরাঙ্গনা কাব্যে প্রেমের বচিন্র্যকে যথাস্থত রূপে তুলে ধরতে চেয়েছেন কাঁব। শকুল্তলা, 
কেকয়ী, দ্রৌপদী, ভানুমতী, দুঃশলা, জাহবা, জনা প্রভীতি কবিতায় বিবাহিত জীবনের বহু 
বাচত্র চিত মৃর্ত পেয়েছে। রাঁক্সিণী ও শৃর্পণখার পত্রে কুমারীর প্রেম চিন্তিত হয়েছে। 
স্বর্গনর্তকী উর্বশশীর পন্রে বারাঙ্গনার আর তারার পত্রে অবৈধ প্রেমের আনন্দবেদনাকে রূপায়িত 
করেছেন কাঁব। মানবজীবনে প্রেমের অনন্ত বৌঁচন্র্য; তার একাঁট খণ্ডাংশের যথাঁস্থত 
রৃপাঙ্কনের বাসনা থেকেই এ কাব্যের জন্ম। 

বীরাঙ্গনার নারীদের 'বাচন্র চারন্র-স্বাতন্ত্রের ভীত্ততে আছে একটি বিশেষ সত্য, সেখানেই 
তাদের এক্য। বারাঙ্গনার নাঁয়কারা আপন হৃদয়কামনাকেই চরম বলে জেনেছে । চত্তমুন্তুর 
মাহাজ্ম্যে তারা মহিমময়ী; বাহরের কোনো প্রথা, কোনো রশীতননীতির কাছে আত্মার আনুগত্য 
তারা মেনে নেয়নি। 

«“একাঁদকে বিবাহ্ত প্রেমের মধ্যে পূর্বরাগের রোমান্সসাম্ট, অপরাঁদকে অস্তরাগের ক্ষুব্ধ 
দীর্ঘ*বাস যেমন মধুসূদনের কাঁবতায় রূপ পেয়েছে, তেমান আবার একাঁদকে তারা 'ববাহিত 
জীবনকে অস্বীকার করে মুন্তপ্রেমের সন্ধানে ছুটেছে, এবং অপরাঁদকে উর্বশী স্বাধীন, মস্ত 
বারাঙ্গনার জাবনকে পার্থিব প্রেমসম্পর্কের মধ্যে সংহত ও সঙ্কুচিত করবার বাসনা প্রকাশ 
করেছে। সর্বন্রই হৃদয়ের একাধিপত্য। আর কারও নির্দেশ মানব না, বাইরে থেকে আরোপত 
সুখ ও এশবর্যকে অস্বীকার করব, নশীতবোধ ও সমাজবোধকে দূরে সরিয়ে দেব, কেবলমানন 
প্রেমকেই সর্বশীল্তমান বলে জানব, হৃদয়ের নির্দেশই মাথা পেতে গ্রহণ করব। এই হৃদয়-নির্দেশ 
মানতে গিয়ে ভানুমাত ভীত ও দৌর্বল্যের পাঁরচয় দিয়েছে; জনা আত্মমর্যাদায় উদ্বোলত হয়ে 
উঠেছে; দ্ৌপদণী মাতৃভান্ত ধর্মবোধ ও পণ্স্বামী সম্ভোগের অন্তরালে শুধুমাত্র একজনের 
সা তারা খাঁষ-পত্রণত্বকে জশর্ণবস্দের মত পাঁরত্যাগ করে 
ঘর ছাড়বার জন্য পা উীঠয়েছে; উর্শী দেবরাজ-দত্ত সৃধাপাতরট ভ্রুভাঙ্গসহ সারিয়ে য়ে মূক্তত 
[বিলাস-পক্ষদুট গুটিয়ে সংসার-পিঞ্জরে আশ্রয় চাইছে; রাজকুমারী শূর্পণখা নিভৃত শয়নকক্ষ 
ছেড়ে গোদাবরীর তীরে তরে "প্রয়তমের প্রতীক্ষায় রাব্রযাপন করেছে। সর্ব্ই প্রেমের জয়, 
হৃদয়ের অনন্া-পারতন্ত্য জয়ী হয়েছে। বাঁশষ্ট রুশ সমালোচক মারাঝভৃ-এর সেক্সপীয়র- 
সমপাঁকত উীন্তি এখানে প্রযোজ্য-_ 'হ £5১611100. ০৫ 039 170017081) 761592911ঠ 2851030 
016 00219015017 509142105 01 199102510011 19165216100 11 17010016 2:265. 

| 'মধ্স্দনের কাঁআত্মা ও কাব্যাশক্প? : ক্ষেত্র গুপ্ত ] 



উনচল্লশ 

চতুন্দশপদী কবিতাবলী। ১৮৬০ সালের সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে একটি তাবিখহণন 
চিঠিতে কাব রাজনারায়ণ বসূকে লিখোছিলেন, 

"] 20 00 1)0000006 0)6 50171760 1700 001 170211716 2100 50106 10101707105 
700, 10906 0106 101105/117% :-_- 

| এখানে 'কাব-মাতৃভাষা' নামক সনেটটি উদ্ধৃত করেছেন কাঁব। বতণ্মান রচনাবলীর “নানা 
কবিতা" অংশে সনেটটি গ্রাথত হয়েছে। |* 

৬1781 704. 52 109 0015 107 200৫ 171900 110 1777 100101912 0191001010, 16 0010- 
৮0000 [9 1701) 01 20105, 001: 50101701111) [01716 0810 112] 016 1091191),” 

কবি তখন কৃষ্ণকুমারী নাটক লেখা শেষ করেছেন এবং মেঘনাদবধ ক:ব্যের তৃতীয় সর্গ 
1লখছেন। 

দর্ঘকাল সনেট লেখার আর কোনো চেষ্টা হয় নি। ১৮৬৫ সালের ২৬ জানুআ'র ফ্রান্সের 
ভার্সাই থেকে গৌরদাস বসাক্ুকে লেখা এক চাঠিতে তান বলেন, 
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বোঁশর ভাগ কাঁবতা-ই এই চিঠি লেখার সময়ে বা স্জ্প কিছুকালের মধ্যে লেখা শেষ হয়েছিল 
এরূপ অনুমান করা যেতে পারে। 

চিঠিতে ?তিনাট লিখলেও, মধুসূদন আসলে চারটি সনেট পাঠিয়োছলেন__অন্নপূর্ণার 
ঝাঁপ", 'জয়দেব", 'সায়ংকাল', 'কবতক্ষ নদ'। রাজেন্দ্রলাল 'মন্র তখন “রহস্য-সন্দভ”” পান্রকা 
বের করেছেন। পান্রকায় দুটি সনেট মাদ্রত হল। ভূমিকাস্বর্প সম্পাদক লিখলেন, 

চতুদ্দশপদশ কাঁবতা 

নম্নস্থ চতুদ্দশপদী কবিতাদ্বয় শ্রীযুক্ত মাইস্*ল মধ্সূদন দত্ত কর্তৃক প্রণনত। উত্ত 
মহোদয়ের শাম্মচ্ঠা [তিলোত্তমা মেঘনাদাঁদ কাব্য বঙ্গভাষায় উৎকৃষ্ট বাঁলয়া প্রাসদ্ধ আছে। 
মেঘনাদ বাগ্গালশ মহাকাব্য বাঁলবার উপযুন্ত। অপর কাঁববর কেবল উত্তম কাব্য 'লাখয়াছেন 
এমত নহে। তাঁহাকর্তৃক বঙ্গভাষায় অমিন্রাক্ষর কবিতার সূম্টি হইয়াছে বাঁলয়াও "তান 
এতদ্দেশীয়াদগের মধ্যে সপ্রাতিষ্ঠিত আছেন। তাঁহার এই আঁভনব কবিতা তাঁহার কাঁবন্ব- 
মার্তণ্ডের অনুপযুক্ত অংশ নহে। 

[ রহস্য-সন্দর্ভ পাত্রকা। ১৯২১ সংবং।] 

* পরবতরঁ কালে এই সনেটাট বিশেষভাবে পারিবার্তত হয়ে “বঙ্গভাষা” নামে “চতুদরশপদন 
কবিতরেল?”তে স্থানলাভ করে। 



চল্লিশ 

১৮৬৬ সালের ১ আগস্ট চতুর্দশপদী কবিতাবলণ গ্রল্থাকারে প্রকাশিত হয়। প্চ্ঠা সংখ্যা 
১৬+১২২)। প্রথম সংস্করণের আখ্যাপন্রাট নিম্নরূপ 

চতুদ্দশপদী-কবিতাবাল।|শ্রীমাইকেল মধূসৃদন দত্ত[প্রণীতি।*[কাঁলকাতা।| শ্রীফৃত ঈশ্বর- 
চন্দ্র বসু কোং স্ট্যানহোপ যন্দ্রে/মুদ্রত।|সন ১২৭৩ সাল, ইংরাজী ১৮৬৬1 . 

প্রথম সংস্করণ পুস্তকের বিজ্ঞাপনাঁট এখানে উদ্ধৃত হল। 

প্রকাশক-দিগের বিজ্ঞাপন । 

ইংরাজী ১৮৬২ সালের জুন মাসে কাঁববর মাইকেল মধুসৃদন দত্ত বারিষ্টর হইবার মানসে 
ইংলণ্ড যাত্রা করেন। যান্রাকালে মাতৃভূমিকে সম্বোধন কঁ্গিয়া যে একটি কবিতা 'লখিয়া যান, 
তাহা সোমপ্রকাশ প্রভাত সম্বাদপত্রে এবং ১ম ভাগ মেঘনাদবধ কাব্যের মুখবন্ধে মাদ্রিত 
হইয়াছে; অতএব সেটঢী এখানে উদ্ধৃত করা আর আবশ্যক বোধ হইতেছে না। মাইকেল 
মধুসূদন ইংলন্ডে দেড় বংসর থাঁকয়া ১৮৬৩ সালের অক্টোবর মাসে ফ্রান্স রাজ্যে গমন করেন 
এবং ভরসেল্স নামক তথাকার সপ্রাসদ্ধ নগরে দুই বংসর কাল অবাঁস্থাত করেন। 'তাঁন এই 
সময়ে “চতুদ্দশপদ কাঁবতাবলণ' নাম 'দিয়া একশতটি কাঁবতা ছাপাইবার জন্য আমাদগের নিকট 
পাঠাইয়া দেন। কবিতাগ্দাীলর প্রত্যেকেই চতুদ্দ্শমান্র পদাঁবাঁশন্ট। ইউরোপ খন্ড হইতে 
ইাতিপূবের্ব আর কখন বাঙ্গালা কবিতা লিখিত হইয়া ম্াদ্ুত হইবার 'নামত্ত কাঁলকাতায় প্রোরত 
হয় নাই এই জন্য আমরা কাঁববরের বন্ধূদিগের এবং সাধারণের সন্তোষার্থে কাঁবতাগলর 

* উপক্রম ভাগটা মুদ্রাক্ষরে না ছাপাইয়া যের্প 'লাখত ছিল আঁবিকল তদনূরূপ হস্তাক্ষরে 
ছাপাইলাম। উপক্রমটীঁ দোঁখয়া পাঠকবৃন্দ রর হস্তাক্ষর বুঝতে পারিবেন এবং ষের্প 
কাঁবতাট 'লাঁখত হইয়াছে তাহাও দেখিতে পাইবেন। 

আমরা গ্রল্থকারের হস্তাক্ষর দেঁখিয়াই উত্ত কাঁবতাগুলর মুদদ্রাকার্য সম্পন্ন কাঁরয়াছ; 
পরন্তু কবিবরের অনুপাঁষ্থাত নিবন্ধন প্রুফ সংশোধন করিতে, বোধ হয়, কোন কোন স্থানে 
ভুল রাঁহয়া গিয়া থাকিবে, এজন্য সহৃদয় পাঠকবর্গ আমাঁদগের দোষ মাজ্জনা কারবেন। ফলতঃ 
গ্রন্থকার স্বয়ং প্র্ফ সংশোধন কাঁরলে গ্রল্থখাঁন যের্প নিভূলল হইত, তাঁহার অনুপাঁস্থাততে 
সেরুপ হইবার কোন সম্ভাবনা নাই। 

ঈ্ত্তজ মহাশয় বিদেশে গিয়া এবং বিদেশে গাঁকিয়াও মাতৃভাষার উন্নাতি-সাধনে গবরত হন 
নাই। তান দেড়মাসের পথ হইতেও "প্র আমন্রাক্ষর ছন্দে কাঁবতা 'লাখয়া পাঠাইয়াছেন। 
দুঃখের বিষয় এই যে, তাঁহার অবকাশ কিছুই মান্র ছিল না। অবকাশাভাব প্রযুন্ত যতদূর মনে 
কাঁরয়া ছিলেন, তত দূর কৃতকার্ধ্য হইতে পারেন নাই। 'তাঁন সুভদ্রার হরণ-বৃস্তান্ত 
আরম্ভ করিয়া সময়াভাবে শেষ কারতে পারেন নাই। পাঠকবর্গ ৩৮ সংখ্যক কবিতাট পাঠ 
কাঁরলেই জানিতে পাঁরিবেন। িলোত্তমা-সম্ভব কাব্য আদান্ত সংশোধত কারবার এবং 
িদ্যালয়োপযোগণ আর একখানি নশীতিগর্ভ পুস্তক রচনা করবারও মানস করিয়াছলেন; কিন্তু 
সময়াভাবে সেগুলিও শেষ কারতে পারেন নাই, সকলেরই িয়দংশমান্র লাখয়া ক্ষান্ত হইয়াছেন। 
তিনি ইউরোপে গিয়া আইন অভ্যাস কাঁরতেই ব্যস্ত, অবকাশের অপ্রতুল হইবে তাহার সন্দেহ 
কঃ বিশেষতঃ সেখান হইতে জন্্মান, ফ্রেণ্খ, ইটালিক, লাঁটন, গ্রীক, প্রভৃতি অনেকগুলি ভাষা 
শিখিয়াছেন তাহাতেই তাঁহার যথেম্ট সময় লাগিয়াছে। 

আমরা উপর্যান্ত সুভদ্রাহরণ, 'তিলোত্তমা, ও হিতোপদেশের যেই অংশ প্রা্ত হইয়াছিলাম 
তাহা "অসমাপ্ত কাব্যাবলি' শিরোনাম দিয়া চতুদ্দরশপদীর* শেষভাগে সংযোঁজত কাঁরয়া 'দিলাম। 
পাঠকবর্গ দোৌখলেই তাহাদের গুণাগুণ বুঝিতে পারিবেন। 

চতুদ্দর্শপদীরাঁ ৮০ সংখ্যক কাঁবতাটা গ্রল্থকার ইটালশর আঁধপাঁত ভিক্টর ইমানুয়েলকে 
উপটঢৌকনস্বরূপ প্রেরণ করেন। ইটালী*বর স্বীয় প্রধান মল্তঁকে দিয়া দত্তজ মহাশয়কে এক 
প্রশংসাস্চক উত্তর 'লাখয়া পাঠান। এই কাঁবতা ইটালদেশীয় সমপ্রীসদ্ধ কাব দান্তের উপর 
গলাঁখত হয়। ইনি ফ্লরেন্স নগরে জন্মগ্রহণ করেন। ১৩০০ খুঃ অন্দে উত্ত নগরের একজন প্রধান 
ম্যাজিন্ট্রেটের পদে আভধিন্ত হইয়া কোন সম্প্রদায় বিশেষের বিরোধে 'লিপ্ত থাকাতে 'তাঁন স্বদেশ 
হইতে 'নর্বাঁসত হন। নিব্বাঁসতাবস্থায় লা কমোঁডয়ান নামে জগাদ্বখ্যাত কাব্য ইটালণ 

* প্রণীত শব্দটর পরে আখ্যাপন্রে একি সীল ম্াদ্রত হয়েছিল। সালটি কাঁবর চাঠর কাগজেও 
মুদ্রিত থাকত। 

1 মূলে এখানে মুদদ্রণপ্রমাদবশত চত্তদ্দশপদীর' লেখা আছে। 



একচল্লিশ ্ 

গু ভাষায় রচনা করেন। এই কাব্যে স্বর্গ ও নরকের বিষয় আতি সুন্দররূপে বার্ণত আছে। এর্প 

ষল্মণাভোগ বর্ণনা করেন। 'তাঁন লাটন ভাষায় আর কতকগাল কাব্য লাখয়া আপন যশঃ আরো 
পবস্তঈর্ণ করেন। ১৮৩০ সালে ফ্লরেন্স নগরে তাঁহার স্মরণার্থে একটি সমাধি-মান্দির 'নাম্মত 
হয়। 

৮১ সংখ্যক কাঁবতাঁট পাঁণ্ডিতবর গোলডজ্টুকরকে াখত হয়। ইনি জম্সান দেশ- 
নিবাসী সংস্কৃত ভাষায় একজন মহাপশ্ডিত এবং বোঁডন কলেজে উন্ত ভাষার প্রধান অধ্যাপক; 
কতকগুলি সংস্কৃত গ্রল্থ সংশোধনপূবর্বক পুনর্মনীদ্রত করিয়াছেন, বিশেষতঃ স্ীবখ্যাত উইলসনূ 
সাহেবকৃত সংস্কৃত আভধানের সংশোধন ও পুনর্মদ্রার্কন কার্ষ্ে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। প্রায় দশ 
বংসর হইল এই কর্মে ব্যাপৃত আছেন, অদ্যাঁপও স্বরবর্ণের আদ্যক্ষর “অ” শেষ করিয়া উঠিতে 
পারেন নাই। ইংলশ্ডে অধুনা সংস্কৃতভাবার উন্নীতি-সাধন বিষয়ক “সংস্কৃত টেক্সট সোসাইট+” 
নামে ষে এক সমাজ সংস্থাঁপত হইয়াছে ইনি তাহারও একজন প্রধান সম্পাদক। 

৮২ সংখ্যক কাঁবতাট আলফ্রেড টোনসনের উপব লিখিত, ইনি ইংলন্ড দেশীয় ইদানশল্তন 
সুপ্রাসদ্ধ কাঁব। ইংরাজী ভাষায় অনেকগ্ীল প্রাসদ্ধ কাব্য রচনা করিয়া আপন নাম চিরস্মরণীয় 
করিয়াছেন। ইন অদ্যাঁপু জীবিত আছেন। 

ভিকটর হৃযগো ফ্রান্সদেশীয় ইদানীন্তন আত প্রাসদ্ধ কাব। ১৮০৯ খুঃ অব্দে জন্মগ্রহণ 
করেন। দশ বংসর বয়ঃক্রম হইলে কবিতা 'লাঁখতে আরম্ভ করেন, পরে অনেকগুুল কাব্য, 
নাটক এবং উপন্যাস 'লিখিয়া এই জগল্মণ্ডলে বিস্তর যশঃ বিস্তার কারয়াছেন। 
্ট্ানহোপ প্রেস, 

কলিকাতা, শ্রী্বরচন্দ্র বসু কোং। 
১লা আগম্ট, ১৮৬৬ 

প্রথম সংস্করণে পুস্তকের তিনাট ভাগ 'ছিল। (১) উপর্লম। মধুসূদনের হস্তাক্ষরে 
মাঁদ্ূত আপনার এবং কাব্যাটর পাঁরচয়-জ্ঞাপক দুটি সনেট। (২) চতুর্দশপদী কাবিতাবলী। 
১০০1ট সনেট। (৩) অসমাপ্ত কাব্যাবীল। দুটি অসমাপ্ত কাঁবতা এবং তনটি নশীতগর্ভ 
কবিতা । 

কাব্যাটর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাঁশত হয় বংলা ১২৭৫ সালে। ইংরেজি ১৭ মার্চ ১৮৬৯। 
পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৯২। সামান্য কিছু পাঠভেদ আছে, কিছু মুদ্রণ-প্রমাদ এ-সংস্করণে সংশোধিত 
হয়েছে। তার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হল, প্রথম সংস্করণের অসমাপ্ত কাব্যাবাল অংশাটির 
পারবজর্ন। উপক্রম এবং চতুর্দশপদী কবিতাবলী-_এই দুটি অংশের পার্থক্য আর রক্ষিত হল 
না। মোট ১০২টি সনেট নিয়ে চতুর্দশপদশ কবিতা"নশীর "দ্বিতীয় সংস্করণ একটি সংহত 
কাব্গ্রন্থরূপে পাঁরকম্পিত হয়ে প্রকাঁশত হল। এই সম্পাদনায় স্বয়ং কবির হাত ছিল মনে 
হয়। তান তখন যুরোপ থেকে প্রত্যাবর্তন করেছেন। প্রথম সংস্করণের সম্পাদনা প্রকাশকেরা 
করোছলেন। 

কাব সনেট সম্বন্ধে তিনাট চিঠিতে মন্তব্য করেছিলেন। দুটি চার প্রাসাঙগক অংশ 
পূর্বেই উদ্ধৃত হয়েছে। অন্যান্য চিঠির সাহাযেও কোনো কোনে। সনেট রচনার উৎসানর্দেশ 
করা যেতে পারে। 

।এক। “কাবগুরু দান্তে” নামক সনেটটি লেখার পেছনে উল্লেখ্য পটভূমি আছে। দান্তের 
ষষ্ঠ-শতবার্ষকণ জন্মোংসব উপলক্ষে এই সনেটটি রচিত হয়। তিনি এই সনেটাঁট এবং এর 
স্বকৃত ফরাঁস ও ইতালিয় অনুবাদ ইতালির রাজার নিকট পাঠিয়েছিলেন। সঙ্গে একটি চিঠি 
ছিল। 
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।দ[ই। "পাঁণ্ডতবর থিওডোর গোল্ডস্টুকর”" নামক সনেটটির পশ্চাৎপট হিসেবে 'নম্নোদ্ধৃত 
শচাঠিখাঁনি লক্ষণীয় 

“ঢ 10952151056] 1106 0051 01 006 73202911 1:0966530191)1 20 00101561510 
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।তন। “সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর”-এর সিভিল সার্ভিস পরাঁক্ষায় উত্তীর্ণ হবার কথা তিনি একাধিক 
চাঠিতে বলেছেন। এ নামের সনেটাঁট পড়বার সময়ে ানম্নোদ্ধূত পন্রাংশের কথা স্মরণ করা 
যেতে পারে-- 
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।চার। “বঙ্গদেশে এক মান্য বন্ধুর উপলক্ষে” এবং “ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর” এই সনেট দ্যটির 
উৎসর্পে ভার্সাই বাস কালে মধুসূদনের অর্থভাবাক্রুষ্ট সমগ্র জীবনযান্রাকেই 'িদেশ করতে 
হয়। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সাহায্য ছাড়া কবি সে-বিপদ থেকে কিছুতেই উদ্ধার পেতেন না। 
ভার্সাই থেকে বিদ্যাসাগরের কাছে লেখা অনেকগীল 'চিঠিই তার সাক্ষ্য দিচ্ছে। তাঁর "চাঁঠগাাঁল 
থেকে বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে কয়েকটি মন্তব্য 'এখানে উদ্ধৃত হল। 
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চতুদ্দশপদনী কাঁবতাবলতে নানা বিষয়ের সমাবেশ ঘটেছে। কাব্যসাফল্যের দিক থেকে 
কাবতাগীল অবশ্য সমস্তরের নয়। বশেষ করে নিজের গোপন চিত্ত উদ্ঘাটিত হবার সুযোগ 
ঘটেছে যেখানে, বেদনার সুর সেখানে অন্রান্ত। 

নানা স্তরে-উপস্তরে, প্রাণের বাহরে ও অন্দরে, তথ্যের ভারে আর কাব্যের দীস্তিতে 
বৌচত্র্যের বিস্তৃতি আছে চতুদ্শিপদী কাঁবতাগুচ্ছের। কিন্তু সব কিছুর মধ্য 'দয়ে চতুর্দশপদীতে 
কাঁবর মানস-ভ্রমণের একটি 'বাঁশম্ট রাজ্য উপক দেয়। মধ্স্দনের সারা জীবনের মাধূকরিবাস্ত 
যুরোপের ক্লাসক ও আধুনিক কাবদের কল্পনার রাজ্যে, এবং ভারতীয় রামায়ণ-মহাভারতের 
বিপূল সমুল্বত মহাকাব্যের মহাসমূদ্র-তীরে । কাব্যজীবনের মধ্যভাগে, আপনার সর্বসঙ্কট- 
সমান্বিত এবং সর্বদ্বধা-উত্তনর্ণ মেঘনাদবধ-কথার স্বর্ণলঙকায় চলেছে মধুূসৃদনের মানসন্রমণ | 
তার চার পাশে “প্রচণ্ড সমর-তরঙ্গ উত্থালল'। সেই সমর-তরঙ্গে উদ্বোলিত হতে হতে কাঁব- 
হৃদয়ের শান্ত সাহস ও আশা আজ শ্রান্ত এবং নির্বাণোল্মুখ। সে-সংগ্রাম এখন অতাঁতের 
স্বপ্নে আর স্মৃতিতে বিচরণ করেই সমাপ্ত। তাদের স্থান বাহর-মহলু অন্তরের অন্দর- 
মহলে আজ এক শ্রান্ত শান্তির কামনা-জননশীর কোলে শিশু লভয়ে যেমাতি বিরাম ।, 

এ রাজ্যে গদাযুদ্ধ-গোগৃহ হরণ শুধুই প্রখানুগত্য, রোদ্ররসের গন. বীররসের উচ্চকণ্ঠ 
ঘোষণা আর প্রাণে সাড়া জাগায় না। রণক্লান্ত সেনাপাত বিশ্রামের বাঁশ শুনেছেন। সেই 
বাঁশর আহ্বান এক কোমল গানে ভরা শ্যামল বনস্থলে কাঁবকে 'নয়ে গিয়েছে-সে রাজ্যের 
প্রান্তে কপোতাক্ষের কুলুনাদ, আম্শাখা শ্যামাপক্ষর কৃজন-মর্মীরত, আর কাশীদাসের 
ভাগশীরথীধারা ভারত-কাঁহনীর রসপানে মানুষ আকণ্ঠ-তৃপ্ত; দেবদোলের ফাগমুম্টিতে, 
দুর্গেংসবের আনন্দসঞ্গীতে আর িজয়াদশমীর বিষপ্রতায় দেবতা-মানব একাকার। আর 
সায়ংকালের একট তারার স্বপ্নে কিংবা রান্রগভীরে ইন্দ্রাণীর পায়ে পায়ে ফুটে-ওঠা ছায়াপথের 
রহস্যে সে আপনার না-জানা এবং না-পাঞ্চসা "প্রয়তমার কানে বাণী-প্রেরণ_ 

কুসুমের কানে স্বনে মলয় যেমাত 
মদুনাদে, কয়ো তারে, এ বিরহে মরি। 

আমিত্রাক্ষর ছল্দ। মধুস্দনের আঁবন্কৃত অমিন্রাক্ষর ছন্দ ছন্দ-শাস্তে একটি নূতন সংযোজন 
মান্র নয়, বাংলা কাবতার ভাঁবষ্যৎ পাঁথকৎ শুধু নয়, মধুসৃদনের শিল্পীপ্রাণের প্রতিফলন । 
মধূসৃদনের কাঁবআত্মার নাম দেওয়া যেতে পারে রাবণ অথবা আমি্রাক্ষর ছল্দ। যাঁতপাতের 
স্বাধীনতায় অজ্ঞাতপাঁরচয় 9০০০7-5৮1191)10-00%0110-র মিশ্রণ বাংলা ছন্দের ধমনীতে 
সণ্টারত করায়, যুস্তাক্ষরের সুমিত ব্যবহারে ভাষাকে সঙ্গীতঝঙ্কৃত করে তোলায় মধ,সদন 
যে অসাধ্যসাধন করোছিলেন তার গভীর তাৎপর্যাট সমালোচক মোহতলাল মজুমদারের ভাষায় 
ব্ন্ত করা যেতে পারে: 

“আমাদের উচ্চারণে, শব্দ বা বাক্যাংশের (1071556) আদ্য-অক্ষরে একটু বোঁক পড়ে, 

সে কথা বালয়াছি। আবার হসল্ত-বর্ণের জন্য পূর্ব অক্ষরে যে একট; মান্রাবৃদ্ধি হয়, তাহাও 

দোখিয়াছি। এই দুইটির সাহায্যে বাংলা ছন্দে ছন্দস্পন্দ সৃষ্টি করিবার উপায় পূর্ব হইতেই 
গছিল। তথাপি, এ পর্যন্ত বাংলা কাঁবতার ছন্দে স্বাভাবিক কণ্ঠস্বরভাঁঙ্গ প্রশ্রয় পায় নাই-_ 

যেন প্রাণের ভাষা কাব্যচ্ছন্দে ছন্দিত হইতে গারে ন্বাই। উনাঁবংশ শতাব্দীর তৃতীয় পাদে 

বাঙালীর প্রাণ যে মান্তকামনার আবেগে স্পন্দিত হইয়াছিল_ভাবচিন্তার ক্ষেত্রে নূতন কারিয়া 

যে আত্মগ্রতিষ্ঠার আগ্রহে সে অধীর হইয়াঁছল, সেই 7২090781010 ভাবোৎসারের ফলে, আর 

সকল আন্দোলনের মত, কাব্যের আদর্শ-কজ্পনায় যে বিপ্লব আসন্ন হইয়া উঠিল- মধুস্দন 



চুয়াল্লিশ 

তাহারই প্রথম ও প্রধান নেতা; তিনিই, ষে বস্তুর সাঁহত ভাষা অপেক্ষা কাঁবতার ভাবগত যোগ 
আঁধক, সেই ছন্দকে স্বাধীন স্বচ্ছন্দ বাক্যরীতি ও উচ্চারণরীতির সাঁহত যুস্ত কারলেন; তাহাতে 
সেই পুরাতন অক্ষর, বা স্বরান্ত বর্ণ, তাহার ছন্দোগত বৌঁশষ্ট্য বজায় রাখিয়াই, নূতন গুণ- 
সমাদ্ধ লাভ কাঁরল_ বাংলা বর্ণবৃত্ত সত্যকার ছন্দ-গোরবের আঁধকারী হইল। অক্ষরগীল 
পূর্বের মতই পায়ে পায়ে ঠিক চাঁলতে লাগল, কল্তু তাহাদের মাথা শস্যশশর্ষের মত 
দলে, আর্ত কাল, আমাদের বণবতেও অঙ্করের রব ছন্দকে তাত কারতে 

গালে ।” 

[ কাব শ্রীমধসূদন ] 

নানা কবিতা । মধুসূদনের খণ্ডিত কাব্য-কবিতা এবং যে সব কবিতা তাঁর জাবতকালে 
প্রকাঁশত কোনো গ্রন্থে স্থান পায় নি, অথবা স্থান পেয়েও পারত্যন্ত হয়েছে তাদের সঙ্কলন 
এই শিরোনামে প্রকাশ করা হল। 
বি নিভিয অিলাি রা তত হরির নগর সা 

হয়েছে। ৃ 

বাল্যরচনা। যোগীন্দ্রনাথ বসুর “মাইকেল মধুস্্দন দত্তের জীবনচারত" গ্রন্থে প্রথম 
প্রকাশিত হয়। প্রথম কাঁবতাঁটর আদ্যক্ষর মিলিয়ে পড়লে হয় 'গউরদাস বসাক'। অনুমান, 

গান। শামচ্ঠা নাটকের প্রথম সংস্করণে প্রস্তাবনা" এবং উপসংহার রূপে গান দুটি 
মুদ্রিত হয়োছল। সংস্কৃত নাটকের আদর্শানুযায়ী নাট্যারম্ভে প্রস্তাবনা-সঙ্গীত এবং নাট্য- 
সমাপ্তিতে উপসংহার-সঙ্গত সংযুন্ত হয়োছল সন্দেহ নেই। তৃতীয় সংস্করণ থেকে এ 
দু গান পারত্যন্ত হয়। শার্ম্ঠার অন্যান্য পরিত্ন্ত গানগুদলি আমরা এই রচনাবলনতে 
গ্রহণ কার নি। সাক্ষ্যাঁদ বশ্লেষণ করে মনে হয় সেগাঁল সবই যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের 
লেখা। 

গীতিকাবতা। “আত্মবিলাপ" '“তত্তবোধনশ পাত্রকাস্ম ১৯৭৮৩ শক, আশ্বনে প্রকাঁশত 
হয়েছিল। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর কবিকে তত্ববোধিনী পাত্রকার জন্য ব্রাহ্মসঙ্গীত লিখে 'দিতে 
অনুরোধ করেছিলেন। কবি ব্রাহ্মসঙ্গঈতের পরিবর্তে এই কবিতাটি লিখে পাঠালেন। ১৮৬১ 
সালে লেখা এই কবিতাটি আধুনিক রীতির প্রথম বাংলা 'লারক। 

বঙ্গভূমির প্রাত, কবিতাটি পাওয়া যাচ্ছে রাজনারায়ণ বসকে লেখা ৪ জুন, ১৮৬২ 
তাঁরখের 'চাঠর সঙ্গে। 

+উ761]--7 217) 02, 107 0621 [39017912111 77621) 21010 10055 16 ড/6 
216 00 562 6201) 00061 29101 01 00. 10150 1000 60160 90011112100. [05 
৪ 1010 96191970101) ;--0001 76215117300 ডা1)20 15 00 068 00106 2 13000617161 
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এর পর 'বঞ্গভূমির প্রতি কবিতাটি সম্পূর্ণ লিখে, কবি সমাপ্তিতে মন্তব্য করছেন, 

616 700 212 010 2০1--4]] 0720] 0210 32 15-- 
'মধূহীন করো না গো তব মনঃ কোকনদে।”” 

কাবতাট 'সোমপ্রকাশ" পান্রকায় ১৬ জ্ন প্রকাশিত হয়। 



পশ়্তাল্লশ 

নশীতিগর্ভ কাব্য। এই শিরোনামে চিহিত হয়ে ময়ূর ও গৌরী” কাক ও শৃগালণ”, 
'্সাল ও স্বর্ণলাতিকা” চতুর্দশপদন কাবতাবলণর প্রথম সংস্করণের শেষভাগে মাত হয়েছিল 
পরবতাঁ সংস্করণে এই অংশ পাঁরত্যন্ত হয়। “'অশব ও কুরঙ্গ' কবিতাটি প্রথম যোগ ন্দ্রনাথ 
বসু লিখিত “মাইকেল মধুসূদন দত্তের জাবনচাঁরত' গ্রন্থে মুদ্রুত হয়। “দেবদৃস্টি, কাঁবতাটি 
১৩০১ সালে “চাকৎংসাত্তব-বিজ্ঞান এবং সমশরণ' পান্রকায় এবং 'গদা ও সদা' ১৩১২ সালের 
প্রবাসীতে প্রথম প্রকাশিত হয়। “কুক্কুট ও মাঁণ", “সূর্য ও মৈনাক-গার', মেঘ ও চাতক", 
'পশীড়ত সিংহ ও অন্যান্য পশহ, ণসংহ ও মশক'_এই কাঁবতাগ্ল দীননাথ সান্যাল মহাশয় 
সংগ্রহ করে প্রথম তাঁর সম্পাদিত চতুর্দশপদী কাঁধতাবলীর সঙ্গে গ্রাথত করে প্রকাশ 
করেন। 

নীতিগর্ভ কাব্যের প্রথম তিনাঁট কাঁবতা চতুর্দশপদী কাঁবতাবলশর সমকালে রাঁচত। 
ফরাসী 'লা ফ'তেন্? জাতীয় কবিতার আদর্শে এগুলি রাঁচত। গৌরদাসকে লেখা চিঠিতে 
কাঁব বলেছিলেন, 

"1055 1001 1520. 00108 10010]) 11) 006 ০০০০] 1106, 01 19069, 1067010 
11701120107 2 06৬71021191 200.01200]) 01025.” 

'[091191) বলতে সনেট এবং 1000] বলতে এই নশীতিগভ কাঁবতাই [তিনি বোঝাতে 
চেয়েছেন। | 

প্র দা বনিলারলা রাজারা নারির 
একগুচ্ছ কাঁবতার একটি ছাত্র-পাঠ্য পুস্তিকা প্রকাশ করে কাব 'কছু অর্থাগমের কথা 
ভেবোৌছলেন। 

সনেট ও সনেট-কল্প কাঁবিতা। 'কাব-মাতৃভাষা" কাঁবর প্রথম সনেট। এঁটর রচনা বিষয়ে 
চতুর্দশপদন কাঁবতাবলণর ভূমিকায় আলোচনা করা হয়েছে। 

'ঢাকাবাসীদিগের আভনন্দনের উত্তরে' কবিতাটি ১৮৭৩ সালে রঁচিত। যোগনন্দ্রনাথ 
বসুর 'মাইকেল মধুসূদন দত্তের জাীবনচারত, গ্রন্থে কাবতাট প্রথম প্রকাঁশত হয়। আইন- 
ব্যবসায় উপলক্ষে কাঁব ঢাকা 'গয়োছলেন। কার জনসাধারণ তাঁকে পোগোজ স্কুলে আভনন্দন 
জানান। কাব তার উত্তরে স্বরচিত এই কাবিতাট পাঠ করেছিলেন। 

“পুরুলিয়া “পরেশনাথগিরি', 'কবির ধর্মপন্র" কাঁ:তা তিনটি ১৮৭২ সালে আইনব্যবসায় 
উপলক্ষে পুরুিয়ায় গিয়ে লাখত হয়েছিল । প্রথম ২ তৃতীয় কাঁবতা দুটি গ্রীষ্টধর্মের সঙ্গে 
সংশ্লিষ্ট । 'জ্যোতারজ্গণ' নামক পান্রকায় এ বংসরই কবিতা দুটি প্রকাশিত হয়েছিল । 
'পরেশনাথাঁগার” বেরিয়োছল বাংলা ১২৮১ সালের 'আর্যদর্শন, পান্রকায়। 

১৮৭২ সালে মানভূমের অন্তর্গত পণ্কোট রাজ্যের দেওয়ান ম্যানেজারের পদ গ্রহণ করে- 
ছিলেন কাঁব। সেখানে তিনি আট মাস ছিলেন। 'পণ্কোটাগারি' "ণ্চকোটস্য রাজস্্রী” এবং 
'পণকোটাগির বিদায়-সঙ্গীত, কাঁবতা তিনটি পণ্চকোটে বসে রচিত। কাঁবিতা িনাঁট নগেন্দ্র- 
নাথ সোমের 'মধ্স্মৃতি, গ্রল্থ থেকে সও্কলিত হয়েছে। 

হুতাশ-পশীড়ত হৃদয়ের দূঃখধদাঁন” সনেট ঢঙের এই অসম্পূর্ণ কবিতাটি “আর্ধ্যদর্শন' 

পাব্রকায় বাংলা ১২১৯১ সালে প্রকাঁশত হয়েছিল। “কোন বন্ধুর প্রাতি' যোগীন্দ্রনাথ বসুর 
রা 'জশবনচরিত' থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। 'জীবতাবস্থায় অনাদত কাঁবগণের সম্বন্ধে 

₹ 'পণ্ডিতবর শ্রীযন্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর” নামক কবিতা দ্াট প্রবাসী" পা্রকায় বাংলা 

ই এই সব কি কাঁবতাই জীবনের শেষ কয়েক বংসরের 
মধ্যে রচিত। 

'সমাধ-লাঁপ” প্রথম মাদ্রত হয় যোগীন্দ্রনাথের লেখা কাঁবর 'জীবনচঁরিত'-এ। মৃত্যুর 

অল্পপূর্বে রাঁচত কাঁবতাঁট গৃহের 'ছন্ন কাগজের মধ্যে পাওয়া গিয়োছিল। 



ছেচাল্লশ 

অসমাপ্ত কবিতা । মধুস্দনের অসম্পূর্ণ রচনাগুীলর একটি তালিকা সঙ্কলন করা হল! 

নাম শ্রেণপারচয় রচনাকাল ক পারিমাণ রাঁচত 
হয়েছিল 

সুভদ্রা নাট্যকাব্য ১৮৫৯ সালের শেষ দুই অঙ্ক সমাপ্ত করে- 
দক কিংবা ১৮৬০ ছিলেন। কিন্তু কিছুই 
সালের প্রথম 'দিক। একালের হাতে এসে 

পেশছয় নি। 

রিজিয়া নাটক ১৮৬০ সালের প্রথম খুব অজ্পই লেখা হয়ে- 
(আমিন্রাক্ষর ছন্দে দক । | যার 
এবং গদ্যে) একাঁট স্বগতো ন্তমূলক 

সংলাপের কতকাংশ মান্র 
পাওয়া গিয়েছে। 

ব্রজাঞ্গনা কাব্য'-এর কবিতা ৯৮৬০ সালের এাপ্রলেব মান্র তিনাট স্তবক , 
ধবহার, নামক ২য় পূর্বে । লেখা হয়োছিল। 
সর্গ 

ধসংহল-বিজয় মহাকাব্য ১৮৬১ সালের মাঝা- গোড়ার কয়েকাট পংস্তি 
মাঝ। মাত্র লেখা হয়েছিল। 

“বীরাঙ্গনা কাব)” কাঁবতা ১৮৬২ সালের ফেব্রু খাঁন্ডত পাঁচটি কবিতা । 
এর ২য় খন্ড আঁরর পরে। 

দ্রৌপদী স্বয়ম্বর ভারত বৃত্তান্তের ১৮৬৩ থেকে ১৮৬৪- কাঁধতাগুঁলির স্বল্পাংশ 
মৎস্যগন্ধা 'বাভন্ন প্রসঙ্গ নিয়ে এর মধ্যে। মান 'লাঁখত হয়োছল। 
সুভদ্রাহরণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাঁহনঈ- 
পান্ডবাঁবজয় কাব্য বা একট 
দুর্যোধনের মৃত্যু মহাকাব্য (2) 

দেবদানবীয়ম্ ব্ঙ্গকাঁবতা জীবনের শেষ ভাগে কয়েকটি চরণ মাএ 
লেখা হয়োছল। 

ব্রজাঙ্গনা কাব্যের বহার" নামক দ্বিতীয় সর্গ লেখার পাঁরকল্পনা কাঁবর ছিল। প্রথম সর্গ 
সমাপ্ত করার পর বহার নামক একাঁট কবিতার তিনাট স্তবক িখোছিলেন। কাবির একটি 
পুস্তকের মলাটের পৃচ্ঠায় এই অংশটি পাওয়া 1গয়োছিল। 

বীরাঙ্গনা কাব্যের প্রসঙ্গে কাঁবর যেসব পন্ত্রংশ উদ্ধৃত হয়েছে তাতে দেখা যায় কাব্যটর 
একাঁট দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশের পাঁরকল্পনা তাঁর ছিল। এই উদ্দেশ্যে একাধক কাঁবতা লেখায় 
তান হাত 'দিয়েছিলেন। কিন্তু মানস-অস্থৈযের জন্য কোনোটিই শেষ করতে পারেন নি। 
এই ভগ্ন চেষ্টাগুলি ১৮৬২ সালের, যুরোপ যান্রার পূর্বে । 'ধৃতরাম্ট্রের প্রাতি গান্ধারী,, 
'আনরুদ্ধের প্রাতি উষ্বা', 'যযাতির প্রাত শার্মিন্ঠা”, 'নারায়ণের প্রাতি লক্ষন", 'নলের প্রাতি দময়ল্ত? 
এই পাঁচাট কাঁবতার অংশাঁবশেষ পাওয়া গিয়েছে। নগেন্দ্রনাথ সোম ভীমের প্রাতি দ্রৌপদী? 
নামক অপর একটি কাঁবতার অংশাঁবশেষ রাঁচত হয়োছিল বলে উল্লেখ করেছেন। ীকন্তু তার 
কোনো সন্ধান পাওয়া যায় নি। 

শরাঁজয়া'র যে অংশটুকু পাওয়া গিয়েছে তা কবির পরিকল্পিত এ নামের নাটকের স্বগত- 
সংলাপ। রাঁজয়া নাটকের একটি পরিকল্পনা করে কবি কেশববাবুর মারফৎ বেলগাছিয়া 
1থয়েটারের কর্তৃপক্ষের কাছে পাঁঠিম্োছিলে। পাঁরক্পনাটর প্রথমে কাঁব চীরন্রগ্ীলর পাঁরচয় 
গদয়েছেন। পুরুষ চারন্রগলর মধ্যে 'রাঁজাঁয়ার ভ্রাতা এবং পরবতর্ণ সম্রাট বাইরাম, 'সন্ধুর 
শাসনকর্তা আলতুনিয়া, 'রিজিয়ার প্রণয় জামাল নামক ক্লীতদাস, মনোহর সিংহ নামক রাজপুত 



সাতচল্লিশ 

ইসেনাপাঁত প্রধান। এ ছাড়া আছে আলতুনিয়ার বন্ধু কেবর্ক এবং বাঁলন, মস্ত নামক এক 
মাতাল, জনৈক দালাল প্ররীতি। নারী চরিন্রগালর মধ্যে সম্রাজ্ঞী রিজিয়া, সম্রাজ্জীর দুই 
পাঁরচারিকা, পারস্যাগত সের এবং হিন্দু বালিকা লীলাবতী, আর আছে মস্তের স্ত্রী মেহদা। 
এর পরে কবি একটি সংক্ষিপ্ত ভমকা লিখলেন, 

“10011080706 1165 0£ 009: [817006101 410000051)) 0২121915 0091, 009 
73111065655 95 017826৭ 0০ 10677211150 00 4১1001018 00521150101 910. নত 
০07065 00 16117111005 016 21019101 0520, 2100 11517. 1£2120107 10 1)15 50580. 
77০ 9150 1005 1)15 11050050 162 00109 01121790 2100. 11) 10950 110) 2. 5175 
(0912017001) 10010. 9176 1070 07706 006 12591 0£ 06 17005617016 086 
712 01905." 

কবি নাটকাঁটর দশ্যাঁবভাগ বিষয়েও পাঁরকল্পনার উল্লেখ করেছিলেন। নাটকটি অংশত 
আমিন্রাক্ষর ছন্দে এবং অংশত গদ্যে লিখবার ইচ্ছা তাঁর ছিল। আলতুনিয়ার প্রারম্ভিক স্বগত- 
সংলাপের কতকটামান্্র লেখা হয়োছিল। 'কল্তু এ বিষয়ে বেলগাছিয়া থিয়েটারের কর্তৃপক্ষের 
উৎসাহের অভাব কবিকে নিবৃত্ত করেছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় মাদ্রাজ-প্রবাসকালে কবির 
লেখা ইংরোজ কাব্যনাট্য "২1217_ 000 10170191955 ০0£ 1100০-এর কথা । 

রাঁজয়া-প্রসঙ্গে লেখা কাবর একটি পন্রাংশ উদ্ধৃত হল। ঠ 
গর 

+৬/০ 00110 00 02102 0] [1000-৬105501117711 5019)205. 01706 7৬1)01010902105 
9162. 92106112000 [12210 01115015255, 2100 জ0]] 26010 51916170710 01১1১010121 
[01072 41517 ০0 197551010..1111011 01021) 215 17016 00৫ 081 101 118071005 
01717 00115. 

মহাভারতের নানা প্রসঙ্গ য়ে কাব কয়েকাট আখ্যান-কাব্য লিখতে চেয়োছিলেন। “সভদ্রা- 
হরণ' প্রসত্গে সম্ভবত একাট পূর্ণাঙ্গ মহাকাব্য লিখবার বাসনাই তাঁর ছিল। “ভরতবস্তান্ত” 
নামাট একস্থানে সাধারণ শিরোনাম রূপে কাঁব ব্যবহাবও করেছেন। যে কাঁবতাগুলির অংশ 
পাওয়া গিয়েছে তা হল--দ্রোপদস্বয়ম্বরা', (এ শিরোনামে দুটি কাঁবতার অংশ 'মিলেছে। 
মনে হয় প্রথমটি পছন্দ না হওয়ায় 'দ্বতটম্ঁটি লিখোঁছলেন কাব, কিন্তু সেটিও পছন্দ না 
হওয়ায় আরম্ভের সঙ্গে সঙ্গে পাঁরত্ন্ত হয়েছে ।) 'মৎস্যগন্ধা', “সুভদ্রাহরণ", পাণ্ডব- 
বিজয়” এবং পুর্যোধনের মৃত্যু"? ১৮৬৪-৬৫তে সনেটের নৃতন রাঁতিতে সাফল্যলাভ করবার 
সঙ্গে সঙ্গেই কবি এ-জাতী য় ব্যর্থ চেষ্টার উপরে যবানিকা টেনে দিয়েছিলেন । 

শসংহলাবিজয়'-এর কাহনী নিয়ে একটি মহাকাবা রচনার ইচ্ছা কবির ছিল। রাজনারায়ণ 
বসু তাঁকে একাঁট পাঁরকল্পনাও 'দয়োছলেন। কাব রাজনায়ারণ বসুর কাছ থেকে কাহনশীট 
নিয়ে নিজেই একটি পারিকল্পনা তৈরী করোছিলেন। কাঁবর পাঁরকল্পনাট এখানে উদ্ধৃত হল। 

"3001 [117৮9080101 ; 02501190101] 01 076 50726. 1[1)69 10691 0601919, 
ড/1)01) মূরজা 2%01065 পবন 100 1:2158 2 50011-5517101) 0150921565 076 1600 1176 
5111১, ড/10 বিজয়, 2100 1)15 11117150120 £01105/215, 13 ৮190:00 010. 9.0. 0171000/ 
15100. 1006 17010 10105 20০1 01513109011 006 দেবতা ০ 076 01202 ৪00 
৫2010 প্রসাদ; 21006750010 21006 [0 630)1016 06 15110. লক্ষী 17125 বিষ 
00066680076 11] ৭651205 ০ মূরজা। [7০ 001050165 101 270 1 ৪. 19০019116 
£10 01160150706 00161 $10106 00 52106 19010. 11175 02155 21811060 1 0) 
21521706 ০04 116 1311706 52190 17009561715 21] 1০010 00 5610 111]. 001. 07৫ 
16001170607: 100255617/5615 5৮100700012 19110060767 5০ 591] 9100 16016 00 
210912119001105 151910 200. 20071700 প1616. 

[001 7 71০ 90100155 0 বিজয়? মূরজা 01। 91010 বিজয় 52121700 
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আটচল্লিশ 

2100 1795 2. 05019 17 2. 015091)0 ₹/০০এ 255151)50 £01 1015 16510010906. 11) 036 
50016001715 7162 17 1091550 01) 10711190959 ০04 1015 ৮০979129, 5 ড/11 95 1015 
00171917005. 
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কাঁবির পারকজ্পনা পড়ে মনে হয় হোমরের “ওডোঁস” মহাকাব্যের আদর্শাট কাব অনুসরণ 
করতে চেয়েছিলেন। ট্রয় ধ্বংসের পরে সমুদ্রপথে আঁদসযস দেবতাদের চক্রান্তে যেভাবে 
বিপদগ্রস্ত হয়েছিলেন এবং 'বচিত্র আভজ্ঞতা লাভ করোছলেন কবি 'িজয়াঁসংহের সংহল- 
যান্ায় সেই সুরই বাজাতে চেয়েছিলেন। 

তখন কাঁবর শিল্পক্ষমতা পূর্ণতৈজে দীপ্যমান ছিল। কিন্তু কয়েকটি সুমাঁজজত পখীন্তর 
বোঁশ তান লিখতে পারেন নি। মেঘনাদবধ কাব্য রচনার পরে নূতন মহাকাব্য রচনা আর 
সম্ভব ছিল না, অন্তরের গভীরে এই বোধে তান পেসছেছিলেন। 

'দেবদানবীয়ম্” নামক অংশাঁটি যুরোপ-প্রবাসের পরে কলকাতায় প্রত্যাবর্তন করে লেখা । 
বাংলা ১২৯০ সালের 'আর্ধ্দর্শন' প্রিকায় এই কাঁবতাংশট প্রকাশিত হয়েছিল। সম্ভবত 
ছন্দে বাংলা কাঁবতা লেখার চেষ্টার প্রাত ব্যঙ্গ করার উদ্দেশ্য ছিল কাবর। 

নাটক ও প্রহসন 

মধুসদন বাংলা নট্যসাহিত্যে এীতহাঁসক দাঁয়ত্ব পালন করেছেন। পাশ্চাত্ত নাট্যরীতির 
প্রাতত্তা ঘটল তাঁরই সাধনায়। প্রথম এতিহাঁসিক নাটক, উল্লেখযোগ্য প্র্যাজোড, ইংরোজি ধরনের 
প্রহসন 'তানই লিখলেন। তবে প্রথম দিকে সংস্কৃত নাট্যরীতির সঙ্গে তাঁকে সংগ্রাম করতে 
হয়েছে, কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রা আদর্শের কাছে আনিচ্ছাসত্বেও আনুগত্য স্বীকার করতে 
হয়েছে তাঁকে । বেলগাছিয়া নাট্যশালা মধুসূদনকে নাট্যরচনায় আমন্ত্রণ জাঁনয়ে বাংলা সাঁহত্যের 
মহৎ উপকার করেছে একথা যেমন সত্য, তেমনি নট্যবস্তু এবং নাট্যরস সম্বন্ধে কর্তৃপক্ষের 
পুরাতন দৃস্টিভঙ্গি মধুসূদনের প্রাতিভার পক্ষে বন্ধনও হয়ে দাঁড়য়েছে। তাঁর নৃতন পরক্ষা 
নিরীক্ষা সেখানে সমর্থন পায় নি। আসলে নট্যকার মধুস্দন ছিলেন তাঁর নিজের ভাষায় 
4000 82119 101 076 22” 

মধ্স্দনের প্রাতভার মধ্যেও উচ্চ নাট্যস্জনের পক্ষে একটি বড় বাধা ছিল। তা হল 
কবিত্ব। কিন্তু তবুও দ5খাঁনি উচ্চাঙ্গের প্রহসন তিনি লিখেছেন। কৃষ্ণকুমারীও নানাবিধ 
দুর্বলতা সত্তেও বাংলা নাট্যসাহত্যের পাঁরপ্রোক্ষতে একখান প্রধান নাটক বলেই গণ্য হবে। 

শর্মিন্ভা নাটক। শার্মতঠা নাটক রচনার পেছনের কাহিনী বর্ণনা করেছেন গৌরদাস বসাক 
তাঁর মধ্স্দন সম্পার্কত স্মৃতিকথায়। 
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গোৌরদাস বসাককে লেখা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের এক চিঠি পড়ে মনে হয় ১৮৫৮ সালের 
১৬ জুলাই-এর মধো নাটকটি লেখা সমাপ্ত হয়। 
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নাটকটি ১৮৫৯ সালে জানআর মাসে ৯ থেকে ১৯৯ তারখের মধ্যে প্রকাঁশত হয়। 
৯ জানুআর তান গোৌরদাসকে লেখেন, 
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পণ্চাশ 

চিঠি দুটি প্রমাণ করে ৯ জানৃআর পর্যন্ত নাটকটি প্রকাশিত হয় নি এবং ১৯ জানুআ'রর 
আগে অবশ্যই প্রকাশিত হয়েছে৷ প্রথম সংস্করণে পৃজ্ঞা সংখ্যা ছিল ৮৪। আখ্যাপননটি প্রদত্ত 
হল। 

শাম্সন্ঠা নাটক শ্রীমাইকেল মধুসূদন দত্ত প্রণীত ।|মন্দঃ কাঁবযশঃপ্রার্থ গামষ্যাম্যপহাস্য- 
তাং।|প্রাংশু লভ্যে ফলে লোভাদুদ্বাহীরব বামনঃ ॥|কালিদাস। কাঁলকাতা ।|শ্রীফৃত ঈশ্বরচন্দ্র বসু 
কোং বহবাজারস্থ ১৮৫ সংখ্যক ভবনে ইন্টানৃহোপ যন্তে যল্ত্িত।|সন ১২৬৫ সাল।| 

প্রথম সংস্করণের মঙ্গলাচরণটি এখানে উদ্ধৃত হল। 

মণ্গলাচরণ। 

মদেক সদয়বর 
শ্রীল শ্রীযুস্ত রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ বাহাদুর, 

তথা 
শ্রীল শ্রীযুন্ত রাজা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ বাহাদুর, 

মহোদয়েষ। 
নমস্কার পুরঃসর নিবেদন মিদং। 

আমি এই দৈত্যরাজবালা শম্মিঘ্ঠাকে মহাশয়াদগকে অর্পণ কাঁরতেছি। যদ্যর্প ইনি আপনাদের 
এবং শ্রোতৃব্গের অন্যগ্রহের উপয্স্ত পান্রী হয়েন, তবে আমার পাঁরশ্রম সফল হইবে এবং 
আঁমও কৃতকার্য হইব। 

মহাশয়দিগের বিদ্যানুরাগে এদেশের যে কি পর্য্যন্ত উপকার হইতেছে, তাহা আমার বলা 
বাহুল্য। আম এই প্রার্থনা কার যে আপনাঁদগের দেশাহতোঁষতাঁদ গৃণরাগে এ ভারতভূমি 
যেন বিদ্যাবিষয়ক স্বীয় প্রাচীন শ্রী পূনদ্ধণারণ করেন ইতি। 

কাঁলকাতা 
১৫ পৌষ, সন ১২৬৫ সাল। ্রীমাইকেল মধহসদন দত্তস্য। 

উৎসর্গপত্রে বাংলা ১২৬৫ সালের ১৫ পৌষ তাঁরখ দেওয়া থাকলেও নাটকটি আরও 
কয়েকাঁদন পরে প্রকাশিত হয়োছল, পূর্বোদ্ধৃত দুটি চিঠির সাহায্যে তা প্রমাণ করা হয়েছে। 
পুস্তক প্রকাশের কয়েকাদন আগে এই মঙ্গলাচরণ 'লাঁখত হয়। এখানে সে-দিনের তাঁরখই 
দেওয়া হয়েছে। 

মধুসৃদনের জীবতকালে নাটকটির আরও দুটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়। দ্বিতীয় সংস্করণ 
সংগ্রহ করা যায় নি। তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় বাংলা ১২৭৬ সালে। পৃ্ঠা ৮৪। 

বর্তমান রচনাবলীতে তৃতীয় সংস্করণ আদর্শরূপে গৃহীত হয়েছে। 
শর্ন্ঠা নাটক মধুসূদনের প্রথম বাংলা রচনা। সমকালে লেখা অনেকগুলি চিঠিতে এর 

বিষয়ে নানা কথা বলেছেন কাবি। তার মধ্য থেকে উল্লেখযোগ্য কতকগ্ণীল অংশ উদ্ধৃত হল। 

।এক। শার্মঘ্ঠা নাটকের ভাষাশ্াদ্ধ পরাক্ষা করতে দেওয়া হয়েছিল রামনারায়ণকে। 
সে বিষয়ে কাবর মন্তব্য এবং প্রসঞ্গক্রমে তাঁর রচনায় 'িদেশশ সাহিত্যের সৌরভ সম্পর্কে 
আলোচনা । গৌরদাস বসাককে লেখা চিঠ্ি।__ 
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।দুই। শার্মষ্ঠার সখ্যাত প্রসঙ্গে 
50117015021 1195 01160 00. 109 2 10051 00110170601 2111) 16 [210 [০0 196- 
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।তন। ভাষাপ্রসঙ্গে-_ 
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।চার। শার্মন্ঠার আভিনয়-সাফল্য সম্বন্ধে 
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বাহান 

শার্মন্ঠার মূল্য যতটা এঁতিহাসিক ততটা সাহাত্যিক নয়। নাটক হিসেবে যুগোত্তীর্ণ হবার 
উপকরণ এর মধ্যে নেই। সমকালীন সমালোচকদের প্রশংসাবাণীতে ইতিহাসের উল্লাস ধবানত 
হয়েছে, রাসকের বিচার সেখানে আবৃত । 

মধুসূদন নিজে শর্মিন্তায় "বদেোশসৌরভে'র কথা বলেছিলেন। কিন্তু আসলে সংস্কৃত 
এ ক্ষেত্রে জয়যুন্ত হয়েছে । বিদূষক চারন্রকম্পনায়, নাট্যসংলাপে বর্ণনাত্মক রীতির 

একাধিপত্যে, চরিন্রসাষ্টতে জটিলতা ও ব্যন্তিস্বাতন্ত্যের অভাবে, রত্লাবলী-বিকুমোবশী- 
মালবিকা্নিমন্র জাতীয় 'ন্রভূজ প্রেমকে কেন্দ্র করে নাট্যগঠনরীতিতে সংস্কৃত আদর্শই প্রীতি- 
ফলিত হয়েছে । কাঁলদাসের ভাষাভাঁঙ্গও বহু ক্ষেত্রে সরাসীর অনুসরণ করেছেন কাঁব। 

ইংরেজি নাট্যাশল্পের রীতিতে বিচার করলে শার্মন্ঠাকে সংস্কৃত রীতির 'রোমান্টিক কমোঁড' 
নামেই আভাহত করতে হবে। প্রবাত্তর সংঘর্ষ, ঘটনার প্রতাক্ষতা এবং ঘটনা ও চত্তদ্বন্দই 
য়ুরোপায় নাটকের প্রাণ। এখানে প্রত্যক্ষ ঘটনার স্থানে বিবরণ ও বর্ণনাই প্রধান হয়ে উঠেছে। 

সংলাপের ভাষায়ও নেই ঘনীভূত নাটকীয় তরঙ্গ । 
চারন্রচিত্রণের দিক দিয়েও নাটকাঁট ব্যর্থ ও বৈশিল্ট্যহশীন? যযাঁতকে আমরা হীন্দ্রিয়াসন্ত, 

দুর্বলচিন্ত এবং শাথল চরিত্রের ব্যন্তি হিসেবেই এখানে পেয়োছি। শামন্ঠা কতকটা প্রশান্ত 
কল্যাণময়রূপে মৌন সহনশীলতা নিয়ে দেখা দিয়েছে । দেবযানী চরিত্রে কঠোর ব্যক্তিত্ব 
সামান্যত পথ করে নেবার চেষ্টা করেছে । আসলে সংস্কৃত নাটকের ধনরোদাত্ত নায়ক, মুণ্ধা 
এবং প্রগল্ভা নায়িকার আদর্শে এদের অঙ্কন করতে যাওয়ায় আঁকণ্ংকরতা প্রধান হয়ে উঠেছে। 

একেই কি বলে সভ্যতাঃ বূড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ। প্রহসন দুটি একই সঙ্গে রচিত ও 
প্রকাশিত হয়েছিল। সে-কারণে এদের পরিচয় একসঙ্গেই দেওয়া হল। 

“শমিষ্ঠি” নাটকাঁট তখন বেলগাছিয়া নাট্যশালায় আভনয়ের জন্য প্রস্তৃত হচ্ছিল। রাজা 
ঈশ্বরচন্দ্র সংহ মধুসৃদনকে ১৮৫৯ সালে ৮ মে তারিখে এই চিঠিখাঁন 'লিখলেন। 

“ডা 0521 1৬10)261, 
[ 1755 2 010 00 0০11 10) 0০0৬. 0০এ|থু 00 ০0001010110] 0011 0106 

০ 00658 0205 2£ 77105192121) 2 1120, 11001 00 ঠ০0৮. 07117] 0£ 06 বিধবা শববাহ 
নাটক? ৮০এ 0121) 10190 2 ৬০০ 2০০৭ 0092 23 10 105 1016110 9100 0106115 
25 ] 11621 700. 216 00106 00 009051706 10 02015 ! 

11015 01] 102116০0001 2015 0 7001 100৬ 012102. 216 ভ/10) 10 191090061- 
1 1)056 1000 1070 006 79159571155 0 52910 07510 9০0 19000000000 5918019519 
71710) 105 1620 00176 50190 170120)9 20১, ] 1796 190 40010 0780 006 [১10 
011061 7001 2112 1019177.060761)0 010 1১০ [01060 00 /5000 20000100.. ] 207 
00117110106 50102 001095010 191065 00 10110৬7 1111760100017 21061 000 0150 
1610155210120101) 0£ 006 51011015004" 2100 10610916 10 15 1:01569060, ]050 00 310৬ 
006 7010110 00 020 20০ 006 50191107220 11010010905 1700 ৪0 006 52076 
01171 2100 ডা10) 006 52176 20015. 

[2159756 160 102 1000৬ 076 029 2100 17001 0720 900. 11080000081]. 120056 
10505. 0015 511)051610, 15501 €017017001 31021.” 

অব্যবাহত পরেই প্রহসন লিখতে আরম্ভ করেন কাব এরৃপ অনুমান করা যেতে পারে। 
ণকন্তু কবে লেখা শেষ হয়োছল বলা যায় না। তানি একটির জায়গায় দুটি প্রহসন িখে- 
ছিলেন, এবং দুটই বেলগাছয়ার কর্তৃপক্ষকে আঁভনয়ের জন্য দিয়েছিলেন। ১৮৫৯ সালে 
সেপ্টেম্বর মাসে শার্মিষ্ঠা-নাটক মণ্চস্থ হুয়েছিল। অব্যবহিত পরে প্রহসন অভিনয় করার কথা 
ছিল। জ্দন-এর মধ্যে প্রহসন লেখা নিশ্চয়ই শেষ হয়েছিল। জুলাই মাস পড়বার আগে 
িলোত্তমাসম্ভব কাব্য লেখা আরম্ভ হয়। হাতের কাজ শেষ না করে কাব তাঁর প্রথম কাব্য- 
রচনা শুরু করেন নি। 



তিস্পান্ন 

প্রহসন দুটি বেলগাছিয়া নাট্যশালায় আঁভনশত হল না। প্রভাবশশল মহল থেকে এ জাতীয় 
ব্ঙ্গাত্মক রচনা সম্পর্কে আপাতত করায় ঈমবরচন্দ্র-প্রতাপচন্দ্র প্রহসন-আভনয়ের পাঁরকজ্পনা 

তাগ করেছিলেন । 
কিন্তু ছোট রাজার অর্থানুকূল্যে প্রহসন দহাট মদ্রত ও প্রকাশিত হল। প্রকাশকাল 

১৮৬০ সালের প্রথম দিকে । প্রথম সংস্করণের আখ্যাপন্র উদ্ধৃত হল। 

একেই কি বলে সভ্যতা 2| প্রেহসন)।|শ্রীমাইকেল মধ্স্দন দত্ত[প্রণীত।|--“ন প্রয়ং 
িচ্ছান্ত মৃযা [হতোধষিণঃ।”৮ িকরাতার্জনীয়ং। শ্রীবত ঈশ্বরচন্দ্র বসু কোং 
বহুবাজারস্থ ১৮৫ সংখ্যক ভবনে ইন্টান্হোপ যন্ত্রে যাঁন্দত।|সন ১২৬৬ সাল। 

বুড় সালকের ঘাড়ে রোঁ।[প্রহসন) ।[শ্রীমাইকেল মধুৃস.দন দত্ত প্রণীত ।|কিকাতা। [শ্রীফৃত 
ঈশ্বরচন্দ বসু কোং বংুবাজারম্থ ১৮৫ সংখ্যক ভবনে [ইজ্টানুহোপ যন্দে যাঁপ্পত।|সন ১২৬৬ 
সাল। 

প্রথমাটর পজ্ঠা সংখ্যা ছিল ৩৮, দ্বিতীয়াটর ৩২। 

মধুসূদনের জবিতকালে এদের আর একটি মান্র (দ্বিতীয়) সংস্করণ প্রকাঁশত হয় বাংলা 
১২৬৯ সালে। সংস্করণ দৃাঁটর মণ্েঃ উল্লেখ্য ঝেনে। পরিবর্তন নেই। বর্তমান র৮"বলীতে 
দিবতীয় সংস্করণই আদর্শর্পে অনুসৃত হয়েছে। 

মধুস্দন 'িলখবার সময়ে দ্বিতীয় প্রহসনাটর নাম 'দিয়োছলেন 'ভগন্মশবমান্দির'। তাঁর 
একাঁট চিঠি থেকে এ সংবাদ পাওয়া যায়। পরে নাম পাঁরিবর্তন করে “বড় সালিকের ঘাড়ে রো” 
রাখা হয়। 

মধুসূদন মাত্র দুশতনাটি চাঠতে প্রহসনের প্রসঙ্গ' উল্লেখ করেন! তাঁর চিঠি থেকে 
প্রাসাঙ্গক অংশাবশেষ উদ্ধৃত হল। 

।এক। প্রহসন দুাট আভিনীত না হওয়ায় হতাশ। 

“1৬109, 900. 10101:2 177 1025 01000 2170110 0)০1091025.. . -? 

।দ;ুই। সম্ভবত কোনো কোনো মহল থেকে নিন্দিত হওয়ায় ক্ষোভপ্রকাশ-- 
“852 50111390161, [210 06 00015. 0:00. 00110100090 500 1116 10) 121065, 
000 10 06]] ৮০০ 005 0209010 00107, ] 10016162160 102511)£ [90131151000 00056 
[৮০ 0]71085. %00 1500 0000 25 ০0 /5 1755 1000 0502191191)00 ৭. 2010091 
11702016, 1 070921) 95172৮51500 25 751 801 এ 70৫ 01 500104, 019551091 11217775 
0০ 16201702002 10701010971] 0500, 0100 0761560.0 2 00170 200 00 1052 191065,” 

রচিত হবার বহুকাল পরে প্রহসন দর প্রথম আঁভনয় হয়। ১৮৬৫ সালের ১৮ জুলাই 
শোভাবাজার থিয়োট্রকাল সোসাইটি কর্তৃক একেই কি বলে সভ্যতা এবং ১৮৬৬ সালে আরপ্লি 
নাট্যসমাজ কর্তক বুড় সাঁলকের ঘাড়ে রোঁ প্রথম আভনীত হয়। পরবতর্ঁট কালে দীর্ঘাদন 
ধরে এদের আঁভনয় নাট্যরাসক মহলে অত্যন্ত জনীপ্রয় [ছিল। 

মধ্যস্দনের আগেও বাংলা ভাষায় কিছু কিছ প্রহস 'নখা হয়েছে । তাদের মধ্যে সবচেয়ে 
উল্লেখযোগ্য হল রামনারায়ণের 'কুলগনকূলসব্ব' । সমাজসমস্যা সমালোচনায় তার মধ্যে প্রগাঁত- 
শীলতা আছে, কিন্তু নাট্যরুপসাঁন্টিতে সংস্কৃত প্রহসন-প্রকরণকেই আদর্শ রূপে গণ্য করা 
হয়েছে। মধৃসদনই প্রথম ইংরোজ 'কমোঁড অব ম্যানারস*এর রীতি ও রসকে বাংলা প্রহসনে 
স্থান দিলেন। 

মধ্স্্দন নিজেও প্রহসন 'লখতে গিয়েই প্রথম সংস্কৃত ক্লাসক রীতির অনুবর্তন থেকে 
মান্তর পথ করে নিলেন। দুটি প্রহসনই ঘটনার প্রতাক্ষতায়, দ্বন্দে, চিত্তচাণ্চল্যে, মৃহুহরঃ 
চমকে পাঠক-দর্শকের চিত্তে খাঁটি নাটকাঁয় রস পরিধ্রেশন করতে পেরেছে। 

মধুসূদনের সমাজদৃন্টির সমগ্রতাও আলোচনার বস্তু। সমকালে রচিত প্রহসনগদাল 
সাধারণত, কৌলান্য প্রথা, বিধবা-ৰিবাহ আন্দোলন প্রভৃতি সমাজসংস্কারমূলক প্রশনগুলিকে 



চুয়ান 

বিষয়বস্তু রূপে গ্রহণ করেছে। মধ্সূদন কিল্তু সমকালীন বাঙালিজীবনে আধানিকতা এবং 
প্রাচীনত্বের বিকীত দেখিয়ে, ইংরোজ-সংস্পর্শজাত সমাজচাণ্টল্যের মূলে হাত দয়েছেন। এক- 

অন্যদিকে এ যুগের লঘু অসঙ্গাঁতর ভত্তিটি রুপাঁয়ত করেছেন প্রহসনে। 
প্রহসন দুটিই চরিত্রসূন্টি এবং সংলাপ রচনার দিক থেকে উচ্চ প্রশংসার যোগ্য। কলকাতার 

কথ্যভাষা, এমন ক স্ল্যাং পর্যন্ত অনায়াসে সাহত্যভাত করেছেন 'তান। অপরপক্ষে যশোহরের 
গ্রাম্য ভাষাকে সংলাপে স্থান দিয়েছেন। ফলে এই দুটি রচনায় সংলাপ জীবনের উত্তাপে চণ্চল 
হয়ে উঠেছে। একই ভাষা-কাঠামোর মধ্যে ব্যন্তিত্বের স্বাতল্প্য গ্রাতিফলিত হয়েছে। চরিব্রগুলর 
মধ্যে প্রহসনোচিত সীমাবদ্ধতা ও অসম্পূর্ণতা আছে। কিন্তু প্রায় প্রাতাট চাঁরন্র জীবন্ত। 
তাদের আচরণ ও কথায় যেমন স্বতন্ত্র মনুষ্যত্বের লক্ষণ প্রকট, তেমনি ধমনীতে উদ্দাম রন্তপ্রোত 
অনুভূত । 

পচ্মাবতশ নাটক। পদ্মাবতী নাটক লেখা আরম্ভ হয় ১২ মার্চ, ১৮৫১৯ সালের আগে। 

এ তাঁরখে গৌরদাসকে লেখা চাঠতে দেখা যায় নাটকাঁটর প্রথমাঙ্ক রচনা সমাপ্ত হয়েছে। 

শি০ 0090 [179৮2 200 005 09509 0£10109090,] 200 9.0 10 8910. ] 21) 100৬ 
ড/11010 210090)61 1919. 90107601075 20, ] 5610 ৪. 501)010515 0£ 00 [0100 00 
076 £9195, 2100 0069 21952100106 00019 21560 019 10) 10.11105 01950 200 
15 01115160. 

গৌরদাসকে লেখা ৩ মে-র চিঠিতে দেখা যায় নাটকাঁটর চতুর্থাঙ্ক পর্্ত রচনা শেষ 
হয়েছে। 

“00 1000050 /210 101 50100601106 20 001 05 6৬ [1/- 41] 0000 1 080 
61] 900. 15 0720 00012 216 125 179//251 [1005 11) 210% 13141220090 ০0৮. 1095০ 
19701 ] 1021006ণ0 1 006 1015556ণ 50020. [2015 2100 01) [90915 €%- 
01710)60139900110]  ] 010017 1)0106 [17956 0006 0050102 [0 10. 11015 10001010 
1 2] 00170 00 52100 4০ 1৬ 0০ 22016. 

চতুর্থ অগ্ক শেষ হবার পরে কাব কিছুকাল পদ্মাবতী নাটক অসমাপ্ত অবস্থায় ফেলে 
রেখোঁছিলেন বলে মনে হয়। কারণ ৮ মে ঈশ্বর সিংহ শার্ম্ঠার পরে অভিনয় করবার উপযোগী 
প্রহসন দূত দলখে দিতে অনুরোধ করেন। সম্ভবত প্রহসন দুটি শেষ করে তিনি অসমাপ্ত 
পদ্মাবতী নাটকে হাত দেন। পদ্মাবতীর প্রথম চার অঙ্কে নানাবধ দুর্বলতা সত্তেও প্রাণের 
স্পর্শ ছিল, 'বাচতর পরাক্ষা-নিরক্ষাও ছিল। কিন্তু প্রহসন দুটিতে তিনি অনেক উন্নত নাট্য- 
কলা আয়ত্ত করে ফেললেন। পদ্মাবতী আর তাঁকে আকর্ষণ করতে পারল না। নাটকটি 
সম্পূর্ণ করার তাঁগদে পণ্চমাও্ক লেখা । এটি নিষ্প্রাণ এবং অনুকরণাত্মক। 

পদ্মাবতাঁর শেষ অণ্কও জ্লাই মাসের আগে (১৮৫১ সালে) সমাপ্ত হয়োছল। কারণ, 
তলোত্তমাসম্ভব কাব্যে হাত দেবার আগে অসম্পূর্ণ লেখাগুলি তিনি নিশ্চয়ই শেষ করে 
নিয়েছিলেন। 

১৮৬০ সালের ২৪ এ্রীপ্রলের পরে এবং ১৫ মে-র আগে পদ্মাবতী নাটক প্রকাশিত হয়ে- 
1ছল রাজনারায়ণ বসুকে লেখা নিম্নোদ্ধৃত চিঠি দুটি তা প্রমাণ করে। 

২৪ এপ্রল তিনি বন্ধুকে লেখেন, 
".০-]:00100 1000৬ 16 700 17755 58610 32117015009 01 16 000. 10755 1) ০ 
00110 01 10101069165 15 2000)51 101217)9 06 10011)0 ড71710) আ11] 195 50010 205৫ 
07 2, ০0107192120 01 21007057015. [015 2150 11051 010 0115 019551081 00061. 45 
50010 25 10 15 00 0£ 0) [01100215 191)05, ] 51911 500. 90 ৪ 002] 212. ০ 
[00050 150 106 100৬7 1)90 700 00101 ০৫ 10 



পন্সাল $ 

*১৫ মে-র চিঠিতে কাব লিখছেন, 

“50006 8075 2০ ] 1916 10 10 [90101151161 00 5500 ০0. & ০00 01 0) 05 
৫121092 ; 1 21) ৮10 21050100500 17691 71020 00. 00101 06 10] 200. 0৫ 0121001009 
0780 001. 018109 51)0010 196 11) 10190155156 200. 1000 10 79056, 100 086 107190- 
20100 1005 1১6 10100110 21১00 7 021695. 

পদ্মাবতণ নাটকের প্রথম সংস্করণের আখ্যাপত্রটি উদ্ধৃত হল। 

পদ্মাবতাঁ নাটক। |ভ্রীমাইকেল মধুসূদন দত্ত | প্রণীত। | “চীয়তে বালিশস্যাপপি সংক্ষেত্রপাততা 
কাঁষঃ।” মুদ্রারাক্ষসঃ।|কলিকাতা ||শ্রীফৃত ঈশ্বরচন্দ্র বসু কোং বহবাজারস্থ ১৮২ সংখ্যক] 
ভবনে ষ্ট্যানৃহোপ্ যন্দে যাল্পত।|সন ১২৬৭ সাল। | 

পচ্ঠা সংখ্যা ছিল ৭৮। 
মধ্সুদনের জাঁবিতকালে নাটকাটর আরও দুটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়। তৃতীয় 

সংস্করণের প্রকাশকাল বাংলা ১২৭৬ সাল (পৃষ্ঠা ১০)। বর্তমান রচনাবলণতে উত্ত সংস্করণই 
আদর্শরূপে গৃহঁত হল। * 

পদ্মাবতন নাটক সম্বন্ধে দট গুরুত্বপূর্ণ তথ্য উল্লেখযোগ্য । (১৯) গ্রীকপুরাণের কাহিনী 
অবলম্বনে নাটকাট রচিত। (২) এই নাটকেই মধুসূদন প্রথম আমিত্রাক্ষর ছন্দে কাঁবিতা 
ীলখলেন। 

কয়েকাঁট চিঠিতে কাব পদ্মাবতাঁ নাটক প্রসঙ্গে কিছ কিছু মন্তব্য করেছেন। তার মধ্য 
থেকে প্রয়োজনীয় অংশগুঁল উদ্ধৃত করা হয়েছে। 

পদ্মাবতাঁ নাটক প্রকাঁশত হবার পাঁচ বছর পরে প্রথম আভনীত হবার সুযোগ 
পায়। ১১ ডিসেম্বর ১৮৬৫ সালে পাথুরয়াঘাটায় এক আঁভনয় হয়েছিল। এর অল্প 
কিছুকাল পূর্বে নাটকটির আরও দুটি অভিনয় হয়েছিল। কল্তু তার তাঁরখ পাওয়া 
যায় নি। 

পদ্মাবতীর প্রথম চার অঙ্ক শরিচ্ঠা শেষ করবার অব্যবাঁহত পরে রচিত। য়ুরোপাীয় নাট্য- 
রীতি অনুসরণ করতে না পারায় কাব মনে মনে অস্থির হয়ে উঠোছলেন। কিন্তু বেলগাছিয়া 
এবং সমকালীন অন্যান্য সখের থিয়েটাসের দিকে তাঁকয়ে রাতারাতি পাশ্চাত্তরণীতির প্রবর্তন 
করতে তিনি সাহসী হন নি। এই দুর্বলতা আবৃত করবার জন্যই পাশ্চাত্ত কাঁহনা, গ্রণীক- 
পুরাণ কথা থেকে সংগ্রহ করে আনলেন কাঁব। গ্রীক স্বর্ণ আপেলের কাহিনশীট কাব সুকৌশলে 
দেশীয় গল্পে রূপান্তরিত করলেন। কাহনী ও চাঁরন্রে বিদেশিয়ানার ছাপ কোথাও 
রইল না। 

নাট্যরীতির দিক থেকেও সামান্যত হলেও কিছটা অগ্রসর তিনি হয়েছেন। পদ্মাবতাঁতে 
কোথাও কোথাও ঘটনার প্রত্যক্ষতা নাট্যদ্বন্দের সূচিমুখে আত্মপ্রকাশ করেছে। বিশেষ করে 
তিন দেবনারীর কথোপকথনে নাটকীয় সংলাপোঁ্চিত চগল্য রূপ ধারণ করেছে । তবে এখনও 
সংস্কৃত রীতির প্রাধান্য চলছে। ভাষায় আড়ম্বর, পণ ও বর্ণনার আধিক্য, ঘটনার স্বল্পতা 
ও 1শাঁথলতা ও বিলাম্বত লয় এবং মাঝে মাঝে কাঁলদাসের শকুন্তলা নাটকের প্রত্যক্ষ অনুসরণ 
লক্ষ করবার মত। নাটকের শেষ 'দকে এই অনুকরণ প্রবলতর হয়েছে। শেষ অভ্কাঁট যেন 
কোনো প্রকারে যবনিকা টানবার আগ্রহের দ্বারা 'ক্রিষ্ট। 

পদ্মাবতীতে প্রচালত প্রথার বাহিরে কৌতুকদৃষ্টিতে সাফল্যের উল্লেখ্য চিহ আছে, আর 
আছে সংলাপে আমন্রাক্ষর ছন্দ ব্যবহারের প্রথম এঁতিহাঁসক প্রয়াস। 

তিনাট দেবনারশর চরিন্রে ব্যান্তিস্বাতন্্া সৃষ্টিতে সমর্থ হয়েছেন কাবি। ইন্দ্রনীল মামুল 
সংস্কৃত প্রেমনাট্যের নায়ক। নাট্যারম্ভে তার চরিত্রে ফে লঘু লাস্যলীলা দেখানো হয়েছে 
রতি প্রাপ্ত পরিচয়ের সঙ্গে তা সঙ্গাতিহীন। নায়কা পদ্মাবতীও একেবারেই 

। 



ছাপ্পান 

কৃফকুমারী নাটক। মধুস্দন শরাজিয়া'র কাহিনী অবলম্বন করে এক নাটক লখবার 
পাঁরকজ্পনা করেছিলেন। বেলগাছিয়া থিয়েটারের কর্তৃপক্ষ মুসলমানী বিষয়ের প্রাতি অনীহা 
প্রকাশ করলেন। বাঁশন্ট আভনেতা কেশব গঙ্গোপাধ্যায় কাঁবকে রাজপুত ইতিহাস অবলম্বন 
করে নাটক ছিলখতে পরামর্শ দিলেন। মধুসূদন টডের রাজস্থান পড়তে লাগলেন এবং সেখান 
থেকে তাঁর নূতন নাটকের উপাদান সঙ্কলন করলেন। রাজনারায়ণ বসকে এক চিঠিতে তান 
নি 

১] 17250109910. 17109012110) ড/1101102, ৪ 1550121 07550 117 01051 0106 
রি 15 0915610) €101 1100. ৬০1. ]) 7. 461. 

কেশব গঙ্গোপাধ্যায়কে কবি লিখোছলেন, 
“701 ভে 11115, ] 520 009 001 1001119 [90011109 0521 006 00610600005 19865 
06700 200 21১00 1 4.৬. 1750 32001025, 002 11%527 57/127 1 485 5006 
16811561 0£ 086 1012177201505 00180219010109, 700 04101 00 192 0112 11) 10৮6 ড/10) 
কৃষ্ষকুমারী, 25] 210. ].01ণ 1 ৬/1)20 21010910010 0770 10 111 1170100 1? ৃ 

কৃষ্ণকুমারী নাটকের রচনাকাল ১৮৬০ সালের ৬ আগস্ট থেকে ৭ সেপ্টেম্বর। কবির 
চিঠিতে পাই, 

"[15561700100911 505 01516] [50 025 20. 13601) 00 40£050 010151)50 

রাজনারায়ণ বসকে লেখা মধুসূদনের চিঠিগুঁলি বম্লেষণ করলে দেখা যায় মেঘনাদবধ 
কাব্য লিখতে লিখতে তান কৃষ্ণকুমারী রচনায় হাত দেন। ৩ আগস্ট, ১৮৬০ সালের কাব্যের 
দ্বিতীয় সর্গ লেখা শেষ হয়েছে বলে কাব বন্ধুকে জানান। 'কছুকাল পরে আর এক চিঠিতে 
বলেন যে কৃষ্ককুমারী লেখা শেষ হয়েছে এবং মেঘনাদবধ আবাব লেখা আরম্ভ হয়েছে তৃতীয় 
সর্গ থেকে । দেখা যায় কৃষ্ণকৃমারী লিখবার জন্য এক মাস তানি মেঘনাদবধ কাব্য লেখা বন্ধ 
রাখেন। 

কৃষ্ণকুমারী নাটক লেখা শেষ হবার প্রায় এক বছর পরে ১৮৬১ সালের শেষভাগে প্রকাশিত 
হয়। পৃঙ্ঠা ১১৫। আখ্যাপত্রাট এখানে উদ্ধৃত হল। 

কৃষ্ণকুমারী নাটক শ্রীমাইকেল মধুসূদন রা পাঁরতোবাদ্বদুষাং ন সাধু মন্যে 
প্রয়োগাবজ্ঞানং।|বলবদাঁপ 'শাক্ষতানামাত্মন্যপ্রত্যয়ং |কাঁলিকাতা। শীত ঈশ্বরচন্দ্র 
বসু কোং বহুবাজারস্থ ১৮২ সংখ্যক[ভবনে টানহোলি: যন্তে যন্তরিত।|সন ১২৬৮ সাল। 

নাটকাঁট সমকালীন বিশিষ্ট অভিনেতা কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়কে উৎসর্গ করা হয়। 
মঙ্গলাচরণাঁট এখানে উদ্ধৃত হল। 

মঙ্গলাচরণ 
মান্যবর শ্রীযুন্ত বাবু কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়, 

মহাশয়েষু। 
মহাশয় ! 

আম এই আভনব কাব্য আপনাকে সমর্পণ ৪ আপাঁন আধুনিক ব্গদেশীয় 
নটকুলাশরোমাণ; ইহার দোষগুণ আপনার কাছে ছুই আঁবাঁদত ত থাঁকিবেক না। বিশেষতঃ, 
আমার এই বাঞ্চা, বৈবিমাতে এ িরপিতিউ সাদার ারে বে আপনার-সদৃশ 
দর্শন-কাব্যাবশারদ একজন মহোদয় ব্যান্ত মাদ্শ জনের প্রাত অকৃত্রিম সোহার্্দ প্রকাশ কারতেন। 

আমাদিগের পরমাত্সীয় রাজা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ মহাশয় অকালে কালগ্রাসে পতিত হওয়াতে, 
দর্শনকাব্যের উন্নতি বষয়ে যে কতদূর ক্ষাতি হইয়াছে, তাহা দর্শনকাব্যাপ্রয় মহাশয়গণের 
আবাঁদত নহে। আমি এই ভরসা কার, যে মৃত রাজা 'মহাশয় যে সবাঁজ' রোপত কারিয়া 
গয়াছেন, তাহার বাদ্ধি বষয়ে, অন্যান্য মহাশয়েরা য্রবান্ হন। এই কাব্য-বিষয়ে উন্ত রাজা 
মহাশয় আমাকে যে কতদূর উৎসাহ প্রদান কারয়াছিলেন, তাহা মনে পাঁড়লে ইচ্ছা হয় না, যে 
আর এ পথের পাঁথক হই। হায়! বিধাতা এ বঙ্গভূমির প্রতি কেন প্রাতকূলতা প্রকাশ 



সাতান্ন ঃ 

এ কাব্যেও আম সঙ্গীত ব্যতীত পদ্যরচনা পাঁরত্যাগ করিয়াছি। আমিন্রাক্ষর পদ্যই নাটকের 
উপযুস্ত পদ্য; কিন্তু অমিন্রাক্ষর পদ্য এখনও এতদূর পর্য্যন্ত প্রচলিত হয় নাই, যে তাহা সাহস- 
পূবর্বক নাটকের মধ্যে সাশ্লাবন্ট কাঁরয়া সাধারণ জনগণের মনোরঞ্জন কারিতে পাঁর। তথাচ ইহাও 
বন্তব্য, যে আমাদগের সীমন্ট মাতৃভাষায় রঙ্গভমতে গদ্য অত সম্্রাব্য হয়। এমন কি, বোধ 
কার অন্য কোন ভাষায় তদ্রুপ হওয়া সুকঠিন। যাহা হউক, এ আঁভনব কাব্য আপনার এবং 
অন্যান্য গন্ণগ্রাহী মহোদযগণ সমীপে আদরণীয় হইলে, পাঁরশ্রম সফল বোধ কাঁরব, ইতি। 

গ্রল্থকারস্য নিবেদনামাতি। 

এই মঙ্গলাচরণ রচিত হবার বহু পূর্বে নাটকটি লেখা শেষ হতেই কবি কেশব গঙ্গো- 
পাধ্যায়কে চিঠিতে লিখোঁছিলেন, 

“1 4০91 052108901%, 17016 15 1155910 0810011 ০01 115560) 0010811, 
1 09010200 1161 [0 006 0150 20001 0£ 006 26, 00 2. (91001610791) ০£ ভ1)056 
11010051010) 1 910 13:00, 2107 ড/11056 10090650/, 01)616011)655 2100 09161005 
01106971 101) 00 21] 110 1000 1011, 5150010 ভা ০521 17250 2 01010107] 
1012109) 2150. 0790 10191077 2 100010 1)150011710. 00 001111061701805 15 1156 2150 
[010£1955, 1090 190 25500120617 10711701910 1021706 ড/10) 00151 0590 191555 
0, 010 10) ! 

4100 100 ভা01] 2ড/2 1116 2 10119 10110, 20] 520 000100611 130100 100 
11105 0108 50105. 1716 15 5016 [0 00 ০০1 )050106 ০০102 73179. 1001010, 
02061)0 01901. 106, 101] 2] 0100 10 [10106 46] 100 1761010 [90990 
709110. 

এই চিঠি লেখার সময় পর্যন্ত নাটকটি বেলগাছয়ায় আভিনীত হবার আশা ছিল। কাজেই 
প্রথান্যায়ী যতীন্দ্রমোহনকে সঙ্গীত রচনার দায়িত্ব অর্পণের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু নাটকাঁট 
অভিন*ত হয়নি । প্রায় এক বৎসর পরে কাব মঙ্গলাচরণ লিখতে গিয়ে নিজেই গানগুঁল 
লিখেছেন জানালেন। কাঁবর নিজের স্বীকৃতিই অন্য প্রমাণাভাবে গ্রাহ্য । যোগণীন্দ্রনাথ বসুর 
আঁভমত, “কৃষ্ককুমারীর সঙ্গীতগ্াীল মহারাজা যতীন্প্রমোহন ঠাকুরের রাঁচিত।" এবং নগেন্দ্রনাথ 
সোমের বন্তব্য, “এই এতিহাসক ও 'বিষাদান্ত নাটকে মধুসূদন প্রাচীন আদর্শে রচিত কয়েকাঁট 
সুমধুর সঙ্গীত সান্নীবম্ট কারয়াছিলেন তশ্পধ্যে দুইটি সঙ্গীত মহারাজা যতীন্দ্রমোহনের 
রচিত।” এর কোনো আঁভমতের পক্ষেই ষথেম্ট তথাগত প্রমাণ নেই। 

নাটকাঁটর দ্বিতীয় সংস্করণ বাংলা ১২৭২ সা; (পৃজ্ভা ১১৫) এবং তৃতীয় সংস্করণ 
বাংলা ১২৭৬ সালে পেজ্ঠা ১১৮) প্রকাশিত হয়। সংস্*্রণগযীলর মধ্যে উল্লেখযোগ্য পাঠভেদ নেই । 

মধুসূদনের জীবতকালের শেষ (অর্থাৎ তৃতীয়) সংস্করণ বর্তমান রচনাবলশতে আদর্শ 
রূপে গৃহীত হয়েছে। 

১৮৬০ সালের ৭ সেপ্টেম্বর কৃষ্ককুমারীর রচনা শেষ হলেও দীর্ঘ সাত বছর পরে 
৮ ফেব্রুআরী ১৮৬৭ সালে শোভাবাজার নাট্যশালায় এট প্রথমবার আঁভনীত হয়। 

মধুসূদন কৃষ্ণকুমারী নাটকটি লিখবার সময়ে তত স্তরে কেশব গঙ্গোপাধ্যা়কে আপন 
মনোভাব বিশ্লেষণ করে চিঠি লেখেন। রাজনারায়ণকেও এই বিষয়ে কয়েকাঁট 'চাঠি লেখা হয়। 
কাঁবর 'চ্ঠি থেকে প্রয়োজনীয় কয়েকাঁট অংশ এখানে উদ্ধৃত হল। 

।এক। কৃষ্ণকুমারীর নাট্যগ্ণ প্রসঙ্গে । 

"ড71)0 7০0. 1680 15501) [01791190411] [7101১21)1য 07101 0220 98001০6 

ড০]]ন]ু 17916 006 2010)01 0016191916 10 0070 06171007610 2150. 800 20- 

00019261061 15 0) 60900. 0790 701000105 105 0700. এ আা170:6 15 0102 

50000176016009 চা0জ৩১ ] 1101025০0. ভা11] 116 06 019), 11019916500 

0701091) 16196 1001 800 06 [020109] 10101561515 ৪. 10090 10914 1)621050 
15021 10752 00150. 0561: 17210 506063 ড71)116 00115001022 00 0:0015. [0 

13625 1000) 59100715079, 2100. 73901025201.” 



আটান্ন 

।দ7ই। সেক্সপীয়রীয় নাটকের সঙ্গে পার্থক্য বিষয়ে মন্তব্য। 

"10255 06101) 41910090101 10090905 06 1200 ০0৬70, /1)101) ]:10110৬ 10- 
21191]. 901005 ০0৫ 10 11190452170 1] 19190 70৮. 212. 21001) 060), 25 
50901 25 0067 552 2 17)197)9. 0€ 1701192, 10221) 0০0 29191) 002 09131)0105 ০ 
0০110101517) 0020 10255 0600 £15%50) 10910 10% 006 12895061-015065 ০0? ড/111171) 
51871555196916. 07167 [9117215 101520 0020 ] 115 00051 ০10 41969161021 
0110001775020065. 001 50019] 2001 100012] 42%61019176105 218 016 2. 16219100 
01791200507 ৬7০ 212 170 40190 20012,05ণ. 10 0) 92106 19955109195, 1300 11 05 
00052 17925510105 9590117)6 ৪. 17711001 51919. 

॥তিন। স্লটে জা্টলতা বিধানের পরিকল্পনা । 

"0 ০0909110765 005 79100 1707 005 1100000100101. 0£ 006 01 ড্0 17701 
01021900515 (12212), 0010 19০ 00 00001911090 1 11) 5510 521055 01 0109 014) 
001 700. 170050 1610051001961 0080 005 1১190 15 2. 11506011091 0100, 21)0 00 11700 
0006 1200125 2100 [১01161091 ৫1500551905 ০0৫10 12 00 250010151) 008 ৬/91 
51755 06 00০ 204160506 200 05 152061. ] ৪10 001 ০ 17012 61009165. 
71115 জগৎ সিংহ ০ জয়পুর 1770 2 £95001105 177150555. 1100 1525 1161 076 
12117 25 000 :25561800 ০0% 09001091101 7] 00110] ভা 1002% 19110 1061 11) 2100 
2110৬ 1161 15710057 1001] 017. 1761 215 /0010 061 2. 906 00900795000 076 
10101005005 0 0011 779101196- 00001. 076ঠ 215 06521 00109 19100000061, 
2190 ] 2150 10060] [0 107910 1161 ০0100110166 21) 21 0£ 00101021100 00 50776 
01 006 50610657190 516 5100010172৬ 1791 16210111217 01 সখা ।” 

।চার। এ-দেশীয় নাট্যসাহিত্যের দুর্বলতা প্রসঙ্গে । 

1105 705111011 01071101962 11002155, 1000) 01210720109119 25 ড/০]] 95 
59019119, 212 ৮919 ৫1091510010 /010 51000] 006 21010101906 16 1 5216 00 
11000900065 2. 1117216 (2. ৬11010005 0105) ৫1500111511 ড/10) 2. 10910), 001655 
[1700 1721) 106 1061 10051090170, 10090091017 (70091. ]1)15 055011095 2 01016 
71011701175, 196000 005 00017091 11106 ০06 110) 1 02100000527. 777৩ 
০090056ণ01006100 15, [ 20) 001122৭ 00 172৮ 2 171021 10011071061 06 121079155 00 
£1%6 10 [09106 21) 211 0 00110555, 200 1] 10015 1)912 01] ০00) 120 0624 0 
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11217021095 1001 960 15091550 5511 2. 17709031909 0559 ০0£ 0551019009100 11) 
[1015 0001001. 00015 215. ৫19079010 0092105 ; 210 65০1) ড7115017, 075 £621 
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11015... 11) 00৩ 52117015102) ] 06050 50919১9ণ 006 01 096 7920) 01 006 11277797050 
601 020 06 00 17616 1906] 01051) 1016050 005 1591] 11 55210) 01 00৩ 
[7০060109]. [10 005 [15561007197 1 10621) 00 29509191151) 2 12117106 £091ণ] ০0৬61 
1700561.. ] 51091] 1000 1001 0019 2 01 0796 90 101 00600) 1611 200 1051 
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কৃষ্ককুমারীর নাট্যগগ্নে নাপুণতার পাঁরচয় আছে। টডকে অনুসরণ করায় সমস্যা দেখা 
দিতে পারত, ইীতিহাস-ঘটনার মধ্যে গল্পসত্র হাঁরয়ে যাবারই ছিল বোঁশ সম্ভাবনা । মধুসূদন 
সুকৌশলে এই সমস্যার সমাধান করেছেন। প্রথমত মদনিকা-ধনদাস-ীবলাসবতার প্রসঙ্গাঁট 
নিয়ে এসে বিচিত্র মানাবিক প্রবৃত্তির সহযোগে, দ্বিতীয়ত মদনিকার চেষ্টায় মানাসংহের প্রাত 
কৃষকুমারীর ভালোবাসার উদ্ভব ঘাঁটয়ে নাটকাঁটকে হদয়বৃঁত্তর বাঁচত্র তরঙ্গদোলায় উদ্বেল করে 
তোলা হয়েছে। ইাতিহাস-ঘটনাকে বিকৃত না করে, একান্ত স্বাভাঁবক কল্পনার সাহায্যে তান 
এই সব মানাবক প্রসঙ্গকে স্থান "দিয়েছেন নাট্যমধ্যে। ফলে নাটকাঁট এঁতিহাসিক ঘটনা- 
পরম্পরায় পরিণত না হয়ে বৃত্তাকার কাহনীর রূপ পেয়েছে। 

মধুস্দন কৃষ্ককুমারীর কাঁহনীকে রাজনোতিক-এীতিহাঁসক পাঁরিমশ্ডলে স্থাপন করলেও 
প্রত্যক্ষ পারবার জীবন এবং ব্যান্তগত চিত্তব্ত্তর উপরেই গুরুত্ব আরোপ করেছেন। অথচ এটি 
একটি পাঁরবারিক বিপর্যয় ও ব্যন্তগত কামনা-বাসনা-বেদনার কাঁহনীতে সীমাবদ্ধ থাকোনি। 

“যুগসন্ধির সব বেদনা, অসহায়তা, দুর্বলতা ও শান্তহশীনতা একটা ধবংসমূখণ জাতির অতাঁত 
গৌরবের কথা স্মরণ করে দীর্ঘ*শবাস এবং বতর্মান নঁচতার চরমে নেমে গিয়ে আত্নাদ কৃষণ- 
কুমাবীর কাহনীর চারপাশে মহাকালের রুদ্র নৃত্যকে যেন বেধে রেখেছে। একটি রাজকন্যার 
বিবাহকে কেন্দ্র করে উদ্খিত ধুলজালে সারা দেশের এবং জাতির জীবনে একটি মহাষুগ 

পাঁরবর্তনের আস্থরতা ধরা পড়েছে। ম্বধ্সূদনের এক আঙ্গুল যখন একাঁট রাজকন্যার মৃত্যুর 
করুণ সুর বাঁজয়েছে তখন তাঁর আর চার আধ্গুলে পেছনের বহু তারে ঝওকার উঠেছে। তাতে 
ইতিহাসের ব্যাপকতা, বিস্তৃতি ও গাম্ভীর্য ব্যাঞ্জত হয়েছে।” 

[ “নাট্যকার মধ্যসূদন, : ক্ষেত্র 'গপ্ত ] 

তি 



একষটি 

বাংলা ভাষার প্রথম ইতিহাসাশ্রিত নাটকে এঁতিহাঁসক নাটক রচনায় অনেকখানি সাফল্য 
লাভ করেছেন কাঁব। 

কৃষ্ণকুমারীতে সংস্কৃত ভাষারীতির প্রভাব কোথাও কোথাও থাকলেও য়ুরোপীয় নাট্য- 
রশীতিই জয়শ হয়েছে। এ নাটকের গাঁত মন্থর নয়। সংস্কৃত নাটকের মত বর্ণনার আধিক্য, 
অকারণ কাবত্ব, দীর্ঘ বন্তৃতা ও পরোক্ষ বিবৃতি দিয়ে এর দেহ 'নার্মত নয়। এর পটভূমিতে 
রাজ্য ভাঙাগড়ার কলরব, এর অন্তরে শাণ্য, চাতুর্য, অর্থলোভ, কামবাসনা, অর্ধস্ফট স্নিগ্ধ 
প্রেম, নিত্যশঙ্কাতুর বাৎসল্য প্রভাতি বচিন্র প্রবৃত্তির তরত্গ প্রবল বেগে আলোড়িত। 

ট্রাজোড হিসেবে নাটকটির প্রধান ভ্রাট নায়ক ভামাঁসংহের চারব্রের আঁতারন্ত দুর্বলতা, 
দুর্ভাগ্যকে প্রতিরোধের চেষ্টা না করেই আত্মসমর্পণ । 'কন্তু নারীচারব্রগ্ীল, বিশেষ করে 
বিলাসবতাী, মদনিকা ও কৃষ্ণকুমারী বাংলা নট্যসাহত্যে চীরনর রচনার শ্রেষ্ঠ 'নদর্শনগুঁলর 
অন্যতম সপে বিবোৌচত হবে। কৃষ্কুমারীর 'স্নগ্ধ কমনীয়তায় প্রাচীন চারন্রার্শ দুলক্ষ্য নয়। 
কন্তু পণ্যা নারী বিলাসবতাঁর চিত্তোদ্ঘাটনে যে সহানুভূতির দম্টপাত ঘটেছে বাংলা সাহত্যে 
তা নবযূগের পাঁথকৃতের কাজ*করেছে। মদাঁনকাও 'বিলাসবতীর সমশ্রেণীভুন্ত। 'কন্তু পার্থক্য 
আছে। রুপে বিলাসবতাীঁর সঙ্গে তার তুলনা চলে না। সে তাই সহ৮রামান্রী। কিন্তু আসল 
পার্থক্য এদের ব্যান্ত-চারন্রের গভীরে । বিলাসবতীতেও নাগর বৈদগ্ধ্যের অভাব নেই, কিন্তু 
মদনিকা উজ্জবলতায় সর্বদা ঝলমল করছে। বিলাসবতীতে হণরকের দীপ্ত আছে, মদনিকায় 
চকমাঁকর ফুলাক। 1বলাসবতী চোখের আবাম, তার ওঁজ্জবল্যে উত্তাপ কম; মদাঁনকা আগুনের 
কণা, তার সংস্পর্শে তাঁড়ংস্প-্ট হতে হয়। বিলাসবতাঁতে হদয়ব্ত্তির প্রাধান্য, মদনিকা 
বাঁদ্ধর বিজয়পতাকা । 

বাংলা নাটাসাহত্যের মানের কথা মনে রাখলে কৃষ্ণকুমারীকে এদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাটক 
বলতে হবে, যাঁদও ব*বনাট্যমানচিত্রে প্রথম শ্রেণীর নাটকরুপে একে স্থাপন করা চলবে না। 

মায়া-কানন। শরচ্চন্দ্র ঘোষ ১৮৭৩ সালে কলকাতায় বেঙ্গল 1থয়েটারের প্রাতিষ্ঠা করেন। 
মধুসদনকে এই রঙ্গালয়ের জন্য নাটক লিখে দিতে অনুরোধ করা হয়। পাঁরিশ্রীমক আগ্রম 
পাওয়ায় দীর্ঘকাল পরে 'তাঁন নাটক িখতে বসেন। মায়া-কানন নাটকাঁট লেখা সমাপ্ত হয়। 
তবে তান পাঁরমারজনা করতে পারেন নি। শবষ না ধনুর্গণ' নামে আর একটি নাটক 'তাঁন 
এই থিয়েটারের জন্যই লিখতে শুরু করেন। সে র'না বিশেষ এগোয় নি। 

কাঁবর মৃত্যুর পরে মায়া-কানন প্রকাঁশত হয়, ১৪ মার্চ, ১৮৭৪ সাল।* পৃত্ঠা সংখ্যা ১১৭ । 
আখ্যা-পন্রাট ছিল 'নম্নরূপ-- 

মায়া-কানন|মাইকেল মধুসূদন দত্তপ্রণীত।|শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষ ও শ্রীআঁখলনাথ চট্রোপাধ্যায় 
কর্তৃক[প্রকাঁশত।|নৃতন বাঙ্গালা যন্ত|কালিকাতা, মাঁণকতলা স্ট্রীট নং ১৪৮।সম্বৎ ১৯৩০।| 

প্রকাশকদ্বয়ের স্বাক্ষারত একটি 'বিজ্ঞাপনও 1ছল। 

বজ্ঞাপ, 

বঙ্গ-কাঁব-শিরোমাঁণ ও স্রাসদ্ধ বঙ্গ নাট্যকার মাইকেল মধ্সূদন দত্ত পাীঁড়িতশয্যায় 
শয়ন কাঁরয়া “মায়াকানন” নামে এই নাটকখানি রচনা করেন। বঙ্গরগ্গভূমিতে আঁভনীত 'হইবার 
উদ্দেশে আমরাই তাঁহাকে দূইখানি উৎকৃষ্ট নাটক প্রণয়ন কাঁরতে অনুরোধ কাঁরয়াছলাম। 
তদনূসারে তান “মায়াকানন” নামে এই নাটক ও “বিষ না ধনূর্গণ” নামে আর একখানি নাটকের 
কতক অংশ রচনা করেন। লেখা সমাপ্ত হইবার অগ্রে তাঁহাকে উপযুস্ত মূল্য দিষা এবং পাঁড়া- 
কালীন সাহায্য দান কাঁরয়া আমরা উভয়ে এই দুই নাটকের আঁধকারত্ব স্বত্ব ও বঙ্গরঙ্গভূমে 
আঁভিনয়ের আঁধকার ব্য করিয়াছি। 

নগরীয় সুনামলব্ধ নূতন বাঙ্গালা যল্তে উৎকৃষ্ট কাগজে সুন্দর অক্ষরে মায়াকানন মদাদ্রত 
হইয়া প্রচারিত হইল। গ্রন্থকারের জবনকালের মধ্যে এখান প্রকাশ কাঁরতে পারা গেল না, 

*বেঞ্গল লাইব্রেরীর পৃস্তকতালিকা দষ্টব্য। 
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বড় আক্ষেপ থাঁকয়া গেল। মায়াকানন বিয়োগান্ত নাটক; ইহার অন্তর্গত করুণরস পাঠ কারয়া 
কোনক্রমে অশ্রুসম্বরণ করা যায় না। পাঁরশেষে স্বীকার্যয যে, সংবাদ প্রভাকরের সহ-সম্পাদক 
শ্রীযুন্ত ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বিশেষ পাঁরশ্রম স্বীকার করিয়া ইহার আদ্যোপান্ত দৌখয়া 
নাছ “বিষ না ধনুগুণ” সমাপ্ত কারয়া শশঘ্ প্রকাশ করা হইবে। 

কাঁলকাতা শ্রীশরচ্চল্দ্র ঘোষ । 
পৌষ, ১২৮০ শ্রীআঁখলনাথ চট্টোপাধ্যায় ॥ 

প্রকাশক। 

কাঁব নাটকটি লেখা শেষ করে "গিয়েছিলেন, উদ্ধৃত বিজ্ঞ'পনের সাক্ষ্য নিয়ে সেকথা বলা 
যায়। কিন্তু ভুবন মুখোপাধ্যায়ের হাতের স্পর্শ নাটকের সমাপ্ত অংশে অনুভব করা যায়। 
মাজত করতে গিয়ে তন নিজের লেখা শেষাংশে 'কছুট। যুক্ত করেছেন এর্প ধারণা করার 
কারণ আছে। বর্তমান রচনাবলণীতে উপয্ন্ত স্থানে আমরা তা নির্দেশ করেছি। 

১৮৭৪ সালের ১৮ এাঁপ্রল বেঙ্গল "থয়েটারে নাটকটর প্রথম আভনয় হয়। 
এই নাটকটি সম্বন্ধে কাঁবর শেষজীবনের কোনো চিঠিতে ,কোনোর্প মন্তব্য লক্ষ্য করা 

যায় না। 
নাট্যরচনা হিসেবে মায়া-কানন-এ নানাবিধ দূর্বলতা আছে। 

পু “মায়াকাননের আসল মূল্য এর নাট্যরসে, কাহনীগ্রল্থনে কিংবা চাঁরন্রচন্রণে নয়। কাব এই 
নাটকে মৃত্যুমুখী আপনাকে প্রাতাবম্বিত করে দেখেছেন। মায়কানন আসলে মায়ামুকুর ৷... 
৮48887১7৮44 
আর কোথাও তেমন ঘটেনি । মায়াকাননে আদ্যন্ত একটি সর্বনাশের সুর বেজেছে। রুষ্ট দৈবের 
সামনে অসহায় মানুষের বাসনা কামনা কিরৃপ শুজ্ক হয়ে যায়, গভীর প্রেম কেমন করে ডেকে 
আনে নির্মম মৃত্যু তারই মর্মান্তিক হাহাকারে এই নাটক পূর্ণ। কেন এ সর্বনাশ, কোন্ অজ্ঞাত 
উৎস থেকে কার্যকারণের কোন সূত্রে এই 'বিপদ ঘনায় মানবজীবনে সে-রহস্য উন্মোচনে কাঁব 
ব্যর্থ হয়েছেন। ৮15৮8555747 5554599 
নায়ক-নাঁয়কার মত পৃথিবীর বুক থেকে বিদায় নিচ্ছেন। কাব নিজে আজ জরাজীর্ণ রুশন, 
পরাজিত। তার নায়কও প্রথমাবাঁধ এই পরাজয়ের মনোভাব বহন করেছে। নতমস্তকে' দৈবকে 
মেনে নিয়েছে। প্রাতিরোধের সব শান্ত আজ নিঃশোষত। ক্লান্ত পদক্ষেপে মৃত্যুর রাজ্যে প্রবেশই 
যেন একমাত্র করণীয়। 

ল্তু এই পাঁথবী থেকে বিদায় 'নতে "গয়েও উনাঁবংশ শতাব্দীর সর্বপ্রথম 'দ্বধাহশন 
কাব তাঁর শেষ প্রণাত জানিয়ে গিয়েছেন এই পৃথিবীকে_ মর্তামানবের 'বিচিন্ত 

অনুভূতিকে । তাপসী অরুন্ধতীর কথা স্মরণ করা চলে। 'ভেবেছিলেম, যেমন, ভীষণদল্ত 
বরাহ ভগবত বসুন্ধরার কোমল হদয় বিদারণ করে, উদ্যানশোভা লাতিকার মুলোৎপাটনপূর্বক 
ভক্ষণ করে, সেইরূপ তাপসবৃর্তিও কালসহকারে অস্মদাঁদর হদয়-কাননের নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির্প 
লতাগমাদির মুল পর্যা্ত নষ্ট করেছে। কিনতু এখন দেখাঁছি আজও তা হয় নাই। তা হলে, 
এ মোহের লহরী আজ কোথা থেকে উপাস্থত হলো। নিঃসংশয়ে কবির অন্তরের 
বাণাঁতেও প্রকাশ পেতে চেয়েছে এক অপূর্ব মর্তমমতা,_বৈরাগ্যে নয় মানুষকে ভালোবাসার 
আমাদের পরিচয়। 

“এ পারের ক্লান্ত যান্লা গেলে থামি 
ক্ষণতরে পশ্চাতে ফারিয়া মোর নম নমস্কারে 

বন্দনা কাঁরয়া যাব এ জন্মের আঁধদেবতারে 1 রবীন্দ্রনাথ 0৮ 
[ “নাট্যকার মধ্স্দন' : ক্ষেন্র গুপ্ত।] 

হেক্টর-বধ। “হেক্টর-বধ" অনুবাদধমরঁ গ্রন্থ। হোমরের 'ইলিয়াড' কাব্যের কাহিনশ 
সংক্ষি”্তাকারে পাঁরবেশন করা কাঁবর উদ্দেশ্য ছিল। তবে সধাক্ষ”্ত কাহিনীও মূলের যথা- 
সম্ভব অনুসরণ করেই বলতে চেয়োছলেন কাঁব। ছয়াট পাঁরচ্ছেদে মূল কাব্যের বারো সর্গের 
কাহনী বিবৃত করেছেন কাঁব। অপর বার্রাটি সর্গের কাঁহনশী আর বলা হয়ান। অসমাপ্ত 
আকারেই কাব্যাট ১৮৭১ সালের ১ সেপ্টেম্বর প্রকাশিত হয়। [বেঙ্গল লাইব্রেরীর পুস্তক 
তাঁলকায় উদ্ধৃত তাঁরখ।] কাঁবর উৎসর্গপন্র পড়ে জানা যায় ১৮৬৭ সাল নাগাদ এই অংশ 
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লেখা হয়োছল। কিন্তু চার বছর পরে প্রকাশের সময়েও অসম্পূর্ণ গ্রন্থাট সমাপ্ত করবার কোনো- 
পপ আগ্রহই ধৃতান আর বোধ ধরেন দি কাঁবির মনের সের্প অবস্থাই তখন আর ছিল না। 

প্রথম সংস্করণের আখ্যাপব্রটি ছিল এইরুপপ-_ 

হেক্টর-বধ,|অথবা|ঈলিয়াস্ নামক মহাকাব্যের উপাখ্যান-ভাগ ।|গ্রেক হইতে)|শ্রীমাইকেল 
মধ্স্দন দত্ত প্রণীত ।|"176 815 ০61০] 15351411000. কালকাতাত্রীযুন্ত ঈশবর- 
চন্দ্র বসু কোং বহুবাজারস্থ ২৪৯ সংখ্যক ভবনে|ইন্ট্যান্হোপ যল্রে মদ্রত ও প্রকাশিত ।। 
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পৃজ্টাসংখ্যা ছিল ১০৫ । গ্রন্থটির অন্য কোনো সংস্করণ কাবির জাঁবিতকালে প্রকাশিত 
হয় 'নি। 

গ্রন্থের উপহারপন্রট উদ্ধৃত হল। 

মানাবর শ্রীযুক্তবাবু ভুদেব মুখোপাধ্যায় 
মহাশয় সমীপেষু । 

'প্রয়বর-__ 
প্রায় চার বৎসর হইল, আম শারীরক পড়ত হইয়া, এমন কি, ৩।৪ মাস ক্রকর্মমে 

হস্ত নিক্ষেপ করিতে অশন্ত হইয়াছিলাম; সময়াতিপাতার্ে উরূপা* খণ্ডের ভগবান কাঁবগুরূর 
জগাদ্বখ্যাত ইলিয়াস নামক কাব্য সদা সবর্বদা পাঠ কারতাম। পাঠের সময় মনে এইর্প ভাব 
উদয় হইল, যে এ অপূর্ব কাব্য খানির ইতিবৃত্ত স্বদেশীয় ইংলন্ড ভাষানাভিজ্-জনগণের গোচরাথে* 
মাতৃভাষায় লাখ । লাখত পুস্তকখানি ৪ চাঁর বৎসর মুদ্রালয়ে পাঁড়িয়াছিল, এমন সময় পাই 
নাই যে, ইহাকে প্রকাশি। এক স্থলে কয়েক খানি কাপির কাগজ 'হারাইয়া গিয়াছে 
ঘের পাঁরচ্ছেদের প্রারম্ভে;) সেটুকুও সময়াভাব প্রযুক্ত পুনরায় রচিয়া দিতে পারিলাম না। 
বোধ হয়, এতাঁদনের পর জনসমূহ সমপে আমি হাস্যাস্পদ হইতে চলিলাম। কিন্তু তুমি এবং 
তোমার সদৃশ বিজ্ঞতম মহোদয়েরা এবং অন্যান্য পাঠকগণ উপারউন্ত কারণটশ মনে কাঁরয়া 
পৃস্তকখানি গ্রহণ করিলে ইহার শোধনার্থে ভবিষতে কোন রুটি হইবে না। এবং অবাঁশম্ট 
অংশও আঁত-শগঘ্র প্রকাশ কাঁরতে যত্রবান হইব। 

এ বঙ্গদেশে যে তোমাব আত শুভক্ষণে জন্ম, তাহার কোনই সন্দেহ নাই; কেননা, তোমার 
পাঁরশ্রমে মাতৃভাষার দিন দন উন্নাত হইতেছে। তকে জা এই 
প্রার্থনা কার। যে শিলায় তুমি, ভাই কীর্তস্তম্ভ 'নির্্মতেছ, তাহা কালও বিনষ্ট কারিতে 
অক্ষম । 
মহাকাব্যরচঁয়তাকুলের মধ্যে ঈলিয়াস্ রচয়িতা কাব যে সব্বোপরিশ্রেষ্ঠ, ইহা সকলেই 

জানেন।** আমাদগের রামায়ণ ও মহাভারত রাঃ ন্দ্রের ও পণ্চপাণ্ডবের জাঁবন-চারত মান্র, 
তবে কুমারসম্ভব, শিশুপালবধ, কিরাতাঙ্জুনীয়ম. ও নৈষধ ইত্যাঁদ কাব্য উরুপা খণ্ডের 
ভা তির কে মিলাতে দয়ার আনররাহার 
কোথায়? দুঃখের বিষয় এই যে, এ লেখকের দোষে বঙ্গজনগণ কাবাঁপতার মহাত্মতা ও দেবোপম 
শান্ত, বোধ হয়, প্রায় কিছুই বুঝতে পারবেন না। যাঁদ আমি মেঘ রূপে এ চন্দ্রমার 'বভারাশ 
স্থানে স্থানে ও সময়ে সময়ে অজ্ঞতা-তামরে গ্রাস কাব, তবুও আমার মাক্জনার্থে এই একমান্ন 
কারণ রাঁহল, যে সকোমলা মাতৃভাষার প্রাত আমাব এত দূর অনুরাগ, যে তাহাকে এ 
অলঙ্কারখানি না 'দিয়া থাকিতে পাঁর না। 
কাব্যখাঁন পাঠ কাঁরলে টের পাইবে, যে আমি ক।....রূর মহাকাব্যের আঁবকল অনুবাদ কার 

নাই, তাহা কারিতে হইলে অনেক পাঁরশ্রম কারতে হইত, এবং সে পাঁরশ্রমও ষে সব্বতোভাবে 
আনন্দোংপাদন কাঁরত, এ বিষয়ে আমার সংশয় আছে। স্থানে স্থানে এই গ্রল্থের অনেকাংশ 
পাঁরত্যন্ত এবং স্থানে স্থানে অনেকাংশ পাঁরবর্তত হইয়াছে । 'বদেশশয় একখানি কাব্য দত্তক- 

_পুররুপে গ্রহণ কাঁরয়া আপন গোঘে আনা বড় সহজ ব্যাপার নহে, কারণ তাহার মানাঁসক ও 
প্ি 

*এই শব্দাট ভ্রাল্তিশতঃ একস্থলে 'ইউরোপ" লিখিত হইয়াছে। বঙ্গভাবায় শু:07১6' লেখা 
ধার না। চএ' সদৃশ যুশ্মস্বর আমাদের নাই। [30102 উরোপা। 

*৯% [710 01711065 5106 001910, 6 10 0001 52092! 91000100192, [10001 2৮ 5৩ 
£1611091- 001 
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চৌষটি 

শারীরক ক্ষেত্র হইতে পর বংশের চিহ্ন ও ভাব সমূদায় দূরীভূত কাঁরতে হয়। এ দুরূহ ব্রতে 
যে আঁম কতদূর পর্য্যন্ত কৃতকার্য হইয়াছ এবং হইব, তারাউরিতে দারা 

৬নং লাউডন জ্দ্রীট 

চৌরঙ্গী শ্রীমাইকেল মধ্যসূদন দত্ত। 
ইং সন ১৮৭১ সাল 

বর্তমান রচনাবলনতে গ্রন্থের প্রথম সংস্করণের পাঠ গৃহীত হয়েছে। 
হেকই্উরবধের আগে অনেক সহজ গদ্য মধুূসৃ্দন িখেছেন। এ গ্রন্থে অবলম্বিত কাঠিন্য 

ইচ্ছাকৃত। গ্রীক মহাকাব্যের রস অনুবাদের ভাষায় সণ্ণারত করতে চেয়েছেন কাব । কিন্তু প্রশ্ন__ 

«এর ফলে গ্রল্থাটর ভাবারশীতি বাংলা ভাষার প্রকৃতি লঙ্ঘন করেছে কিনা। বাংলা গদ্যের 
রীতি মধুসৃদন প্রায় কোথাও অস্বীকার করেন নি। সেই রাঁতিতে তাঁর বোধ হাঁতি- 

পুবেহি যথেষ্ট পাঁরণত হয়েছিল। হেকটর-বধে বাংলার নিজস্ব বাক্্বন্ধ মেরুদণ্ডের মত 
সর্বাবধ স্খলন থেকে একে রক্ষা করেছে। বাক্যগুঁলর দৈর্ঘ্য এবং জাঁটল প্রঞ্কাতর কথা মনে 
রেখে পড়লে, উপযুন্ত বিরামচিহের সাহায্য নিলে এর দুর্বোধ্যতা যে অনেকটা বাইরের তা 
বুঝতে অসুবিধা হয় না। যে-সব অপাঁরাচত তৎসম শব্দ কাব ব্যবহার করেছেন এবং সংস্কৃত 
শব্দের [ভাত্ততে যে-সব নূতন শব্দ বা শব্দব্যহ তান রচনা করেছেন তার অর্থবোধে সাধারণ 
পাঠকদের কিপ্চিৎ অস্বাস্ত হওয়া সম্ভব। বিশেষ করে নূতন শব্দগঠন করতে গিয়ে কাব 
সংস্কৃত ভাষাকে 'ভাত্ত করলেও ইংরোজ ০0071১09100-০01ণু গঠনরীতির অনুসরণ করেছেন। 
সেকালে সংস্কৃত সমাসবদ্ধ পদে যাদের আপাঁন্ত ছিল না, এ জাতীয় শব্দের দুর্বোধ্যতা-বিষয়ে 

ছিলেন উচ্চকণ্ঠ। কিন্তু এদের ধবান-ঝঙকার অর্থভের্দে পাঠককে যে প্রলুব্ধ করবে 
তাতেও সন্দেহ নেই। 

তাছাড়া ইংরেজি ভাষার প্রভাব বাংলা গদ্যের গঠনে একটা স্থায়শ ঘটনা হয়ে দাঁড়াল। কাজেই 
স্পর্শদোষের আশঙ্কা একান্ত ইতিহাস-বিরোধী। এ কালের বাংলা গদ্যে ইংরোজ রীতির 
ঘনিষ্ঠ প্রভাব আছে। এই নূতন শব্দানার্মীত তাই আধুনিক পাঠকদের সমর্থন লাভে বাঁণ্চত 
হবে না। 

মধূস্দন হেক্ঈর-বধে বাংলা ভাষার জাতিষ্্যাতি ঘাঁটয়েছেন এ আভিযোগ আনা চলে না।” 
[ 'মধ-বিচিত্রা” : ক্ষেত্র গুপ্ত] 

কাঁবর শব্দানার্মীতর মৌলিকতার ছটা 'নদর্শন দেওয়া হল। 

€0০০-11 দেবোপম, দেবাকীতি, নরদেবাকৃতি। 
170192-021)61- অশ্বদম | 
40091 কোদণ্ডধারণী। 
410061-500, 01290-8101)61 মহাধনূর্ধর | 

€01£ 076 19517100 1761776£ ([7০0091)-_ভাস্বর-ীকরীট (হেকটর)। 
1.005-792150, 0£ 02 00106510905 (407808105)-__দীর্ঘকেশশ পগ্রৌঁকগণ)। 

1108 ০0 1701) (42210017109 )- রাজচক্রবতাঁ (আগামেমনন)। 
09 1051) 10901 সুকেশা। 

€51904-59015151; 01904-0000:01161 (22605)-__মেঘশাস্তা জেন্যুস)। 
[.002-51990/20. (91691) _দীর্ঘচ্ছায়া (কুন্ত)। 
(01901 (/10171090106)-_হেমাঙ্গনী (আফ্লোদাতি)। 
€01917-5010০] (17০1217)-_উচ্চরব (বার্তাবহ)। 
৬/1)10০-810776- শ্বেতভূজা। 

091 00 51101 0০0৬ (4/[01109)-_রজতধনূর্ধর রোঁবদেব)। 
(আস)। 

05110051108 (5171510)- দশীপ্তিশালী (ফলক) । 
€0£ 01701916 110 (00%55209)-__সুকৌশলশী (আঁদস্যস)। 



পণ্য়ষাট্র 

20115 ৭76. , :50215 1৮91 -সিন্দুরমাজতি দ্বিরদরদের ন্যায় (রন্তাপ্লূত মানল্যসের 
প্রসঙ্গে )। 

01755য (1১৫7)- দুর্বাদলশ্যাম (তট)। 
07016101101) জনকুলনিধন। 

0112:055 রক্তান্ততাবিলাসী | 
৪০1০1 09£ 01025 নগরপ্রাচটর প্রভঞ্জক। 

710/01 0 4১01725812 0010158119- গ্রীককৃলগোরব রাব। 
৬/81-£0০0 (4155)-_রণদুর্মদ (আরেশ)। 
[010 591912106 (£০5)---পুরুষোত্তম (জনযস)। 
[.70$)1700”-10510% (0171090105)- _পারহাসাঁপ্রয়া, হাস্যময়ী (আফ্োঁদাতি)। 
70:001000-6721810 কুসমপাঁরমলপূর্ণ। 
৬1001০1 ০£ %৮1] 1১০59 বুনচরযোনি (ইডা পরৰ্তচূড়া প্রসঙ্গে)। 
[701১210001160- অকুতোভয় । 
০100/020 5192217721)-শৃলকুশল । 

30111015150, 5011001117010 (2007001)- বহ্হীবধ রঞ্জনে রাঁঞ্জত জ্যোন্রর্ময় (বর্ম) । 

3০২৮1770- ধন্বী। 

৬/111) 70901191500 1095০109015 200 99. ১১110 ০525 001 217]5_অলকালওগকৃত, অঙ্গনা- 
কলপ্রিয় দুর্মাতি (প্যারিস প্রসঙ্গে )। 

১716 (1101595) 10. 1917591। 100০5 2100 90৬10 01061) 107916_ পিত্তলপদ, 
কাণ্ত-কাণ্চন-কেশর-মণ্ডিত, আশুগতি (অ*বসমৃহ)। 

ইংরেজি রচনাবলী 

মধুসূদন কৈশোর থেকেই ইংরোজ কাঁবতা 'সখতে আরম্ভ করেন। ইংরোজ ভাষায় কবিতা 
'লখে খ্যাত অন করবার বাসনাই কাঁবর ছল । 'কল্ত বাংলা ভাষার ম্খ্য কাঁবরূপেই তিনি 
খ্যাত হয়েছেন। এখন তাঁর ইংরেজি কবিতার মূল্য হাদের শিল্পোৎকর্ষের জন্য নয়, বাংলা 
ভাষার অন্যতম শ্রেচ্চ কাঁবর প্রস্তুীতিকালবন রচনা বলেই এরা বিচার্য। 

2০975, টোশনাঃং 7০02৬$, মধুসদনের ইংরোজ কাঁবতাগ্াল সমকালনন নানা 
্র-পান্রকায় প্রকাশিত হয়োছিল। 'হন্দ; কলেজে ছান্র থাকাকানে অনেকগীল কবিতা তিনি 
লখোঁছিলেন। তাদের উৎসাহ পাঠক ও স্তুতিগায়কেব অভাব ছিল না। এই কবিতাগুলি 
জ্ঞানান্বেষণ', বেঙ্গল স্পেকটেটর", ক্যালকাটা 'িটারাঁরি পজেট', '“গ্লীনর', '্রসম” মেট? 
প্রভৃতি সামায়কপন্রে প্রকাঁশত হত। কাব এই সব পন্িকার নিয়মিত লেখক শ্রেণীভুক্ত হয়ে 
শড়োছলেন। প্রসঙ্গত কল্পনাসূন্দরীকে লক্ষ্য করে লেখা কাঁবর একটি কাঁবতার অংশাঁবশেষ 
উল্লেখযোগ্য 

[২০00117, 1026016 041 7৬010071155 211 
7112 '9162101--031095010--000010060 10010 
1০ 10 50110016101 00017) 911. 

এ বিষয়ে কাঁবর সহপাঠ বঙ্কুবিহার দত্তের মন্তব্য উদ্ধার “করা যায়। 
"75 00127161060 00 1106 [১০980 5610 68110, 2100. 25 1015 21565 15 £17621 
[81151151750 1) 006 ৬756100217৭ 100200)1) 06110110815 01 00 09), 106 09005160 
[31105616 10) 006 17099 01 006-09 1১০00101100 91) 2001101.” 
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ছেষাঁট 

বর্তমান রচনাবলশতে কবির ইংরোজ সনেট, গশীতিকবিতা এবং দীর্ঘকাহনণ কাঁবতা 
[১02175 এবং 09001 1706179 এই দুই গুচ্ছে সংবদ্ধ হয়েছে। 'ক্যাপাটভ লোড'র 
পূর্ববতর এবং পরব কবিতাগ্যালকে যথারুমে উপরোন্ত দুই গুচ্ছে সান্নিবেশ করা হয়েছে। 
এই কাঁবভাগুঁলি কাঁবর জীবনশগগ্রল্থ দুটিতে কিছু কিছ মাদ্রত হয়োছল। গ্রল্থবদ্ধ হয়ে এই 
প্রথম প্রকাশ পেল। 

যে কাবতাগাঁলর রচনাকাল পাওয়া গিয়েছে তা সঙ্গে সঙ্গে ডীল্লাথত হল। ১ থেকে 
৪৭ সংখ্যক কাঁবতা মাদ্রাজ যাবার পূর্বে কলকাতায় হিন্দু কলেডে পাঠকালে (দু একটি হয়ত 
শ্রীরামপূরে বাস কালে) লেখা হয়োছল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই এগ্ীল পূর্বোন্ত পন্রিকাগ্ীলিতে 
মুদ্রিত হয়। ৪৭ সংখ্যক কাঁবতাটি শেখ সাঁদির ফারাঁস কবিতার অনুবাদ । রচনার বহুকাল 
পরে মাদ্রাজে 4190125 00110012001 200 00107217] 00110901016, পান্রকায় ১৮৪৮-৪৯ সালে 

নিম্নোদ্ধত মন্তব্যসহ ম্দ্রিত হয়। তিনি তখন এ. 6. অর্থাৎ 17100000 21019019* ছদ্মনামাট 
কবি হিসেবে ব্যবহার করতেন। 

"172 10200117075. 12170170101 11101 070 21701)01 125 . 1৬121)0116021), 2170 1001 
2 09001150191) 1110 002 01710517001 91701 32010067001] 19001 0 7015121 25 
10) 1.010 130107, (10 217012 10 10)6 131106 ০06 41005, 1£ 11701510012 000) 
021101) 11110) 525 2. 12111012 ০|এ 1১170520910, ৮0150 00011 211 000 48100150105, 
[727205 2124 1.100155 11 0006 0110. 13670 10151005210) 9701.7--075, 

পরবতরঁ কাবতাগ্াণি মাদ্রাজ-প্রবাসে রচিত।॥ মাদ্রাজে তান “মাদ্রাজ সাকুর্লেটর এন্ড 
জেনারেল ক্লনিকল' “স্পেকটেটর”, এথেনিয়াম", পহন্দু ক্লানকূল' প্রভাতি পান্রকায় কাঁবতা 
লিখতেন। প্রথমোন্ত পত্রিকায় +[107010] 17১00199017 ছদ্মনামে নয়ীমত কবিতা লেখা চলত। 
"[15]002 [0011919 1১০9০02 (কবি এই লাতিন শিরোনাম হোরেস থেকে গ্রহণ করে- 
ছিলেন। এর ইংরোৌজ অর্থ হল "1100 [10015 0£ 070 1)1510617110160 70০0.) এবং 

901017015” শীর্ষক দুটি সারজে টি. পপ. অনেকগনীল কবিতা লিখোছিলেন বলে জানা যায়। 
'ক্যাপাটভ লোঁড' এবং গভসনস্ অব 'দ পাস্ট' স্বতন্ত্র একটি গ্রপ্থরূপে প্রকাশিত 

হয়োছল। 
তাঁর কলকাতায় ফিরে আসার পরে ইংরেজি কবিতা লেখার কোনো প্রকৃত চেষ্টা চোখে 

পড়ে না। &€&নং কাঁবতাঁটি সম্বন্ধে িশোরীচাঁদ মিত্রের রোজনামচায় লেখা আছে- - 

"2010. 7010, 1856--1৬1. 1. 5. 10000 805০ 1070 076 10110/1118 50170 
৬7121) 1 75... .?? 

তলোত্তমাসম্ভব কাব্যের অনুবাদ আরম্ভ করেছিলেন সম্ভবত বাংলা কাব্যাট লেখার 
অব্যবাহত পরে। কিন্তু বাংলা কাব্যের প্রবল আকর্ষণে কাব আর এট শেষ করার মত তাগিদ 
অনুভব করেন নি। এই অংশ শম্ভূচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সম্পাঁদত 10015011505 1৬171721007 
পন্রিকায় ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছিল, নিম্নোদ্ধূত প্রসঙ্গকথাসহ। 

7116 01520150006 11109008102 52101917252. | 
7116 01070 03200116510 01 076 1.6 1৮11010611৬. 5. 10202514100 [115 

13111 ৬০156 10. 00. 1017216, 19016 19001202115) ৬০15০ 05 171105011. 
| ৬7০ 216 61001916 10 006 10170010655 01 73212. 10101190170 75101701016, 

[301)270001, 110 0%/05 11) 7১. 0 076 1520 [9001 16001001] 191061) 242 11010) 
01770906705, 2170 17721) 41] 1১295100001 002 131:601005 16110 110 1715 19955655101, 
00 12 1১200916001 1280915 2 162010101 [১1606 0 15171151) 70960, ০010191265 
17 1501, 0101) 005 0217 06101061206 1৬. 5. 19909, 196108 ৪. 01175190101 01 0৫ 
07017177117 02501100101) 06 10177121211, 1905 19611650000 192 006 101217650 0691- 
০:00 17117712095, আ10। 1010 006 132102911 5010 006 7710//7774 54718/4, 



সাতষাট্র 

010905, 111) 0391015 0£ 5510 15821, 100 1695 0391) 091 ০070 [92150109] 
201000/15050070005, 218 0016 00 006 200007191151)60. 7২219 601 006 19001. 
1701001. ] 

ইংরোজ "সীতা (596০) কাঁবতার প্রাপ্ত পধান্ত কয়টি একট বৃহত্তর কাব্যরচনার 
প্রয়াসমান্র। যুরোপে কাঁব-প্রাতিভার অস্তোন্মুখ অবস্থায় রচনা আরব্ধব এবং আবলম্বে 
পারত্যন্ত হয়েছিল। 

কবর বোশর ভাগ ইংরোঁজ কাঁবতা ১৮৪১ থেকে '৪৮-এর মধ্যে লেখা । প্রথম তারুণ্যের 
সজীবতা ও চাণ্ল্য এদের মধ্যে উচ্ছবাঁসত। কাব সনেট এবং লারক দু জাতের কাঁবতাই 
[খেছেন। প্রকীতিবিষয়ক কাঁবতাগ্ল প্রায়ই সনেটে রুপবদ্ধ। তা প্রায়ই হয়ে উঠেছে ছাঁব 
_কোথাও তা শুধুই রেখাময়, কখনও আবার বর্ণবন্ত। ক?বহদয়ের মুগ্ধতার রঙও তাতে 
মাঝে মাঝে লেগেছে । সনেটের সংহত বন্ধন বহুক্ষেত্রে গ্রদের অকারণ ভাবোচ্ছৰাস থেকে 
বাঁচিয়েছে, অনেকটা রূপসাফল্য 'দয়েছে। 

কিন্তু প্রেমকবিতাগ্লি প্রায়ই লিরিক বা গানের রৃপ ধরেছে। স্বভাবতই প্রথম তারুণ্যের 
প্রেমানূভতিতে উচ্ছাস তরল এবং প্রবল। প্রায়ই তা অকারণ; বস্তুবোধের সঙ্গে নিঃসম্পর্ক। 
এখানে কবির আবেগ যতটা প্রকাশিত ততটা রৃপধৃত নয়। প্রায়ই তা নেহা আবেগ এবং 
উচ্ছ্বাস; কাঁবতা নয়। 

বেশির ভাগ প্রণয়-কবিতায়ই হতাশার সুর। কোথাও কাঁজ্পতা প্রেয়সীর মৃত্যুবেদনায় 
কাবাঁচত্ত দীর্ণ কখনও বিচ্ছেদে তাঁর জীবন হতাশা-ম্লান, কখনও নীলনয়না কল্পনা-রূপিণীকে 
[ঘরে বিষপ্ন দীর্ঘশবাস। কাঁবর এই দুঃখ ও নৈরাশ্যবোধের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সন্ধ্যাসঙ্গীত'- 
পরের মনোভাবের সাদৃশ্য আবিষ্কার করা যায়। রবীন্দ্রনাথ 'জীবনস্মাতি'তে তাঁর সেই সময়ের 
হৃদয়-ভাবের ব্যাখ্যা করেছেন-_ 

“বাহরের সঙ্গে অন্তরের সুর যখন মেলে না-সামপ্জস্য যখন সুন্দর ও সম্পূর্ণ হইয়া উঠে না, 
তখন সেই অন্তরানবাস পখড়ার বেদনায় মানসপ্রকীতি ব্যাথত হইতে থাকে । এই বেদনাকে কোন 
বশেষ নাম দিতে পার না-ইহার বর্ণনা নাই--এই জন্য ইহার যে রোদনের ভাষা তাহা স্পম্ট 
ভাষা নহে- তাহার মধ্যে অর্থবদ্ধ কথার চেয়ে অর্থহীন সুরের অংশ বোশি।” 

মধূস্দনের এই বিষাদানুভতির মূলেও আভজ্ঞতার সত্য নেই, হদয়লোকের অস্পম্ট অকারণ 
অনুভূতিই সত্য। 

মানার 0ঞসাডল। 14791, ৬15705 0চ গুলা 7457. মাদ্রাজ প্রবাসে 1080195 
00170019601 পাত্রকায় [015)009 1৬12101919 ]১0900৮ এই শিরোনামে কতকগাীল 
কাবতা প্রকাশিত হয়। কাব 1070117 [20190210 1750. এই ছদ্মনাম ব্যবহার করতেন। 
এই শরোনামের অন্তভভু্ত কাঁবতাগ্ল প্রকাশকালানুযায়শ কতকগুলি ক্লামিকসংখ্যায় চিহুত হত। 
ক্যাপাঁটভ লেডি পণ্চম কাবিতা। পান্রকায় প্রকাশকালে সহকমরঁ যোসেফ রিচার্ড নেলারকে 
রচনাটি উৎসর্গ করে একা ক্ষুদ্র ভূমিকা মুদ্রত হয়োছল। এখানে তা উদ্ধৃত হল। 

[172 0091901% [,7.016 
(40172072170 016 210 1170191) 1210) 

10 0. হি. বি. ১১ 2501, 
"19 0991 বি... 

চ6117010 106 00 06016916006 1011016 70617 0০ 0৭. [0 05 196£010, 
210 [01010919501 10 5159001020১) 01701 01100109021)065 51101) 56100177. 11)%1020 
0) 02155 0£ 00917701107 00 11)0611019% এ. 50076551790 6000715195010 ৫6ড%00101 
00 0116 091100217-, 1000 25 000 50106 55 * 

_ ০৬, 21251 0055. ৫25 ০08 109 
415 950 81517950 101 1)2191555 1295 ! 



আটষাঁট্র 

4811 090] 080 20015560040 05 0017 00210190786 096 41051501 519001765 
11700 50100607172 1115 21687091916 (0007. 115 110/ 15 2. 5177915 005, 200 111, 
1 0050 50010101701) 06101 10616 11) 0106 00156 01 002 17071170152, 117১691175, 
25 21] £1711)0910 02125 17)050 00১ 00 006 11791172010) 0 ₹520 00 581১219 
15 01015510175. 

1 00101 10 010 156 51921000005 601 176 00 ৫91] 10010) 01) 0) [1295016 
ড/1710) 11561 11) 06010901075 00 00] 01015 119191 ৬/1:201 04 10600612190 191919161 
0205. 

[17 00100105100) 1] 30195011196 175611, 
80781511217, ৮01 29600100906 1111)0 
250 ০৬. 1848 শা 27ব0চাঞ 

কাব্যাট ১৮৪৮ সালের ২৫ নভেম্বরের পূবেই লেখা শেষ হয়োছল। গ্রন্থের ভূমিকায় 
১৮৪৮ সালের উল্লেখ থাকলেও রচনাঁটি ১৮৪১৯ সালের ১৯ মার্চের পরে প্রকাশিত হয়। এ 
তারিখে গৌরদাসকে এক চিঠিতে কবি লেখেন, 

[10608190561 15 1062110 1০70)-7 200 0101 0০ 09010206 10 00 001৫. 
0101) 13501. 075 4৫ড00906-07510612] 06 006 17165106107 200 2 10০ 20- 
0070101 01 1,105170019. 1] ৬100০ 00 10110 101 1019 [90100155101 00 1610906 
012 [9021] 00 1111) 2100 50000 006 ডা1)016 01 076 150 2100 10910 01 0106 2170 
0917005 101 1015 10610591. ৮০. 1176 100 1062. 1720 2 1100 7. 000511117 
11919 1 001 1017 10117. 176 50075 106 11] 00105100110 210 11017070110 10950 2 
ড/0110 05001191017 5001) 21000 1১0৮/215 210 131017)150 060102060 10 13110. ] 
1250 21620 11015951101. 1015 [9201:0109£0.” 

গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হবার সময়ে সহকমর্শ নেলরের পাঁরবর্তে আযডভোকেট-জেনারেল জর্জ 
নর্টনের নামে কাব্যাটি উৎসগ্তি হল। কারণ তাঁর আনূকূল্যে কাবির ভাঁবষ্যং উজ্জল হবার 
সম্ভাবনা ছিল। 

কাবোর প্রারম্ভে কাব একাঁটি মুখবন্ধ বা 1১606 যুন্ত করোছলেন। এখানে তা উদ্ধৃত 
হল। 

"1105 10110100015 15 100110060 010 2 01100105021006 [91600 £010612110 1100৬/1 
11) 110019, 2100) 16 11001502002 1000 10001060 170 501706 120010190017 ৮/110615._48 
11005 1991916 002 17100005 [1100101) 25096010105 0 12101001704 01 €071712101, 
0051510%0£ 19170]0 0619012060 0176 1970-5170909109 0001 0175 1] 107৮3 
[1217519090 1 17 1116 060, 00956075001 ৬1০0010- 41100950911 0100 ০0100610- 
[01210 111100655, 199110 01001010 00 165150 1015 19051, 20000060 11, 10] 06 
06100101) 01 05 7176 01 1901171, 110১1061102 06 11067] 05506170110 01 05 
01680 02000 [51100595009 10199501006 10916717060 1৬101721971 ০6 ৬752 
-1660520 00 521000101) 19 115 [79155510706 006 95500170190101) 01 2. 01010-_601 
076 0916101701010 ০ 01715 10650159] 125 2. 01001521591 255210101 04 0191105 00 
16172 000510616ণ 95 016 1010-191211001)0 0561. 0100 ড71)012 0001010- 51010] 
১7 11210 ০ 4650500 12190£64 00015 19103117 210135.. 11176 1178 0£ 78016 
1917] 117010560 20 0015 1610521, 1120 21) 11775 01 8010 [7706 00 16101656171 
070 0156000১151. 0 006 1951 ৭2 0076 76250 002 11175 0 12110179110) 
10) 2167 00050 10110957155 6005150 008 10971506 11) 0150150, ০8150 ০06 0)15 
11070226, 00260)61, 25 50076 590, 10) 016 ০0৫ 006 [91119065555 0981] 1056 
19150 1) 1190 01006 501101050 100] 11) 2119) 01115 00 1715 01050110706 1001006- 
1001)06 01 006 11170 01 1015 217€16171 17005676191 [91110655, 105/6%01 ৮425 
160915610) 2170. 56100 00 2. 5011091 025019 00198 001 01 006 ড/20 01101 700121)2- 
01005 1051, 710১ 510092117 2250050. 1061 50996 10) 002 015900152 01 2. 13180 
01110012917) 11001020091. 00106 1105 06 1900)0 10521 00129৬60015 1050]0 



উনসন্তর রঙ 

800, 160 11017010176 1058060 0) 10105010706 1011)1) 5021019 11056ণ 
00 ৪10 1705 9০00-10-19 10 63006111175 2 106, 71১09 90018 860 099005৭1107 
2150.-] 10252 51151)010 06512050 11012 006 050%6 5010 10. 16016560008 100 
1)91011)6 25 5600 00 0010:01)617)61)0 196016 0106 02119120101 0£ 005 "55850 0% 
৬1০001. 

“] 108৮6, 1 ৪0) 8:01910, 1021 10850105 10 21901015 [0 002 [79019110101 005 
1101991650010105 ৬11)101) 1722 01510 11000 06 10110৬71100 [90910. ]0 25 011- 
£1179115 ০01019056৭1) 21620 17250200100) 00101171095 01 ৪. 10091 10001021- -11076 
1৬20175 00110017001 2100 0509191 001710101010-117 07910710501 509165 ড/1)12 
10160011602. 10701000911 010110910 2011 109 85008000105 00098100101) 
016 001 159110155 ০01 1166-_৬/210 200 17১02101 10 0006 10209119105 01 
50110" 110) 0769 19110 127০ 1000 11000 10519117010 101 00611 10011). 

1২০৮০1১9011, 1848. 

গ্রন্থাকারে কাব্যটি প্রকাশের কালে নবাঁববাহিতা পত্বীকে লক্ষ্য করে লেখা একটি গণাীতকাবিতা, 
মূলকাহনী আরম্ভের পৃবঝে' ভূঁমিকাস্বররূপ যোজনা করা হয়োছল। কবির চিঠিতে 
আছে, 

+]8110105 0117 2090৭ 120 [00 106 11) 1710] 01 076 11070700000101) 0 009. 
'021৮0155' 20015556ণ 100 1701.” 

মধুসূদনের একাধিক পন্রে ক্যাপাটভ লোঁডর উল্লেখ আছে। কয়েকটি প্রয়োজনীয় অংশ 
এখানে উদ্ধৃত হল। 

।এক। কাব্যাটর জাতীয় চাঁন সম্পর্কে- 

“012, 051] 13100001900 ড/1161) 102 505 1070 19021), 175 11] 19 5011150 2 
[00 1090ড/1500 0 [71000 4১100010155, 001 1015 2 20702 11001910 ০011 
11]] 01 13151)15- 0০91115- _],7001)170005-_00910005) 10015 2100 211 01) 18115 
100710209) ড/1)0]0) ০01 01070105% 1900615 ড/01510101960. 111) 150 0291000 
00002110521) 21915006 021100 076 21-51709077-]100701010 আ10) 2 09111012102006 
2100 2 0090. 

।দূই। কাব্যাটির পরোক্ষ সাফল্য প্রসঙ্গে 

“০00 56210 [0 001051061 006 059190150 ও 19110116, 10 1 00100. 1201 1001. ০0৮, 
10175 0991760 0176 17050 55191701ণ 19032005101 1776, 2100 195 [01000160. 006 
076 07101005111) 01 501710 1১00) 10 15 21) 110100011 00 1000৬. 

ক্যাপাটভ লোড কাব্যটির গুরুত্ব মধুসূদনের জীবনে অসাধারণ। এই কাব্যাট পাঠ করে 
বেথুন সাহেব তাঁকে মাতৃভাষা চর্চা করার উপদেশ দেন। সে-উপদ্দেশ মধ্সৃদনের মনের উপরে 
গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল। ১৮৪১৯-এর পরে ফাবির লেখা ইংরেজি কবিতার প্রকাশ 
[বিশেষভাবে হাস পেয়োছল, প্রসঙ্গত এই তথ্যটি লক্ষ্য করবার মত। 

ক্যাপাটভ লোডতে কাঁবর ইংরেজি কাব্যসাধনার সবচেয়ে পারণতরূপ দেখতে পাই। এর 
সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হল কার অন্তর পুরুষের সঙ্কট প্রকট করে তোলায়। কাব ইংরোজ 
ভাষায় ভারতের ইতিহাস-কথা বলেছেন। কালী, রুদ্র, লক্ষমীদেবীর প্রসঙ্গ, আঁগ্নদেব, 
সরস্বতীর বর্ণনা কাব্যটর প্রধান অংশ জুড়ে আছে। এ-যেন ইংরেজি ভাষায় বাঙালির 
কল্পনাধৃত দেশীয় পুরাণকাঁহনী ও পৌরাণিক দেবলোকের এক 'ীচপ্রদর্শনশী। ণকন্তু সে 
জাতীয় কাব্যজগৎ_জাতীয় ভাষা কাঁবর কম্পনায়ও হ্রখনওধরা পড়ে নি। অবশ্য এই সঙ্কউ 
প্রমাণ করে তাঁর কাঁবপ্রাতভা কতটা খাঁট 'ছিল। এবং এরই ফলে শামস্ঠা-ীতিলোস্তমাস্ভব 
কাব্যে তিনি এত সহজে নিজের পথ খজে পেয়োছলেন। 



সত্তর 

৬1751015017 7১457 একই পত্রিকায় ক্যাপঁটিভ লোঁডর পূর্বে প্রকাশিত হয়েছিল। 
ক্যাপাঁটভের সঙ্গে সংযুস্ত করে এটি গ্রল্থাকারে মুত হয় ১৮৪৯ সালে। শ্ত্রীষ্টীয় বিষয়বস্তু 
নিয়ে লেখা এই দীর্ঘ কাবতাট মধুস্দনের কাঁবাঁচত্তের একি নূতন দিক উদ্ঘাটিত করবে। 

75585. কবির ইংরোজ প্রবন্ধ বিশেষ পাওয়া যায় নি। সাংবাঁদক হিসেবে তান 
অনেক প্রবন্ধই অবশ্য লিখোঁছলেন। কিন্তু মাদ্রাজে যে পান্রকাগুলির সঙ্গে তিনি যুন্ত ছিলেন 
সেগালর সন্ধান মেলে নি। 

বর্তমান রচনাবলীতে মাদ্রত প্রবন্ধ দুটি কাবির ছান্রজীরনে লেখা। স্তী-শিক্ষা-বিষয়ক 
প্রবন্ধটি লিখে এক প্রাতিযোগতায় তিনি প্রথম পুরস্কার স্বর্ণপদক পেয়েছিলেন। ভূদেব 
মুখোপাধ্যায় পেয়েছিলেন একটি রোৌপ্যপদক। 

লিল &ি01.0-54508 বাট গুল৪ ন্াবাট0. ১৮৫৪ সালে মধুসূদনের একাঁট 
ইংরেজি বন্তৃতা মাদ্রত ও প্রকাশিত হল। পীস্তকার আখ্যাপন্ন ছিল নিম্নরুপ-_ 

[176 4১0210-50য001201095 01001780015 1105 1. 5. 10০০ [75.. 
0415 00519 1705019 300085540 5011১05 17051365 ! |/001005 11১ 1৬. 145155. 
তি 7 1$155515.. 1[21021021) 4100 00.140751075010 10165510100 0090. 
1854. 

ঈনড্ থেকে উদ্ধৃত পধীন্তাটির ইংরোৌজ অর্থ হল, "৬71,0 5 0015 50802910720 1795 
0012) [0 ০: 01110 2” বন্তৃতাঁটর মধ্যে এই কাঁবত্বপূর্ণ চরণাঁট ধুবপদের মত বারবার 
উচ্চারিত হয়েছে। হয়ত বন্তুতাঁটকে প্রথম এঁ নামেই পাঁরচিত করা হয়ে থাকবে । “মধুস্মৃতি"- 
কার নগেন্দ্রনাথ সোম “৬1110 15 0015 50210010770 1095 00100 [0 0017 0৬/211105 2 
নামক বন্তুতা এবং +]1) 40010-5201 200 06 171790”-নামক প্যীস্তকার কথা স্বতন্্র- 
ভাবে বলেছেন। এ-দ্বাট যে আভিন্ন সম্ভবত 'তাঁন তা জানতেন না। পুস্তিকা দেখলেই 
এ বিষয়ে সন্দেহের নিরসন হয়। 

পুঁস্তকাট দীর্ঘকাল লোকচক্ষুর অন্তরালে ছিল। 'কছুকাল পূর্বে ডঃ রবীন্দ্রকূমার 
দাশগুপ্ত রচনার প্রাত আধুনিক গবেষক ও পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। পুস্তিকাটির 
যাথার্থ্য সম্বন্ধে কেউ কেউ সংশয় প্রকাশ করেছিলেন। িল্তু জাতীয় গ্রন্থাগারে (কলকাতায়) 
১৯০৩ সাল থেকে পস্তিকাঁট রাক্ষত রয়েছে । এটি দেখলে সংশয়ের অবকাশ থাকে না। 

নগেন্দ্রনাথ সোমের ধারণা কাব মাদ্রাজে পেশছুবার পরেই এই বন্তুতাঁট 'দিয়েছিলেন। 
কিন্তু এ ধারণা ঠিক নয়। কবি ১৮৪৮ সালে মাদ্রাজে এলেন। পুস্তিকাটির প্রকাশকাল 
১৮৫৪ সাল। বন্তুতা দেবার ছয় বংসর পরে এট মুঁদ্রত ও প্রকাশিত হবে কেন? তা ছাড়া, 
বন্তৃতাঁট প্রধানত য়ুরোপাীয় নরনারীদের সমাবেশে প্রদত্ত হয়েছিল। মাদ্রাজে নবাগত ও 
অপরিাচত এই বাঙাল তরুণাঁটকে অনুরূপ সমাবেশে বন্তৃতা দেবার জন্য কে আহবান জানাবে £ 
বন্তৃতাঁট পুস্তক প্রকাশের কিছু আগে দেওয়া হয়েছিল-এর্পই মনে হয়। ১৮৫৪ সালে 
তিনি কয়েকটি পন্রপন্রিকার সম্পাদক ও সহ-সম্পাদকরৃপে, 02101 [.815-এর কাব রূপে 
এবং বহুভাষাঁবদ পণ্ডিত হিসেবে ব্যাপক পাঁরচাত লাভ করেছিলেন। ফলে বন্তুতা দেবার 
জন্য আমন্নণলাভ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়েছিল৷ 

প্ীস্তকাটির উৎসর্গপন্র এখানে উদ্ধৃত হল। 

০ 0. নর, 10110 290, 
56016081য 10 006 12012501766017110 10901000100 

10 0691 12101104110 1760 00 06910705 0215 1,600015 0০ 700. 
15215 000 10 05000 আ010)161 01 006 17010001 : 000 11601] 15100600099 0720 
1 56150 00 50180 1121 10015 0৫ 20006 1300115 50611005 1 25 [121010760 



একাত্তর র 

2100 00101016060 71011 1 5 0010701060 10 10) 10010 19 2. 52616 200106101, 
1010) 1720 ০11 10151) 010৮50. 19021-1 ০8010001071 15917 1 ড10 ৪. 156110% 
০0 880660] 77109110 ; 0 25 50100, ] 25500126 101010961:690 00001) 11 
১০ _ 100 006 1091706 0 000, 10০ 15 21 01021706190 00 0106 00001001010 ০0 
ভ/1)101) 102 15 2.101610161 ) 210 10000100009 00000 01 71010) 106 15 ৪. 179710156; 
200 ০৫ ড/1)056 11161005111 ] 17950 65610 £58$01) 00192 13000. ০01 262] 601 
06 ০2056 01 50121006) 7001 616291)0 200101761061105 7 006 01132101001 0001: 
17091010615 7 006 19600016170 0 7001 415059510100; 001 19019110-5191110501055, 
00691 00 00 911 60118101764 11121) ; 2100 099 06561561911 12161 0150100- 
[01010 0021) 091) 21 192 00191160010 900. 10 ৪. 00101311161) 0 0015 100016 
17020 50 01950016 210 170011009] 925 17005611 : 1900 0001121 006 0901108 19 
[0০০01 1 012্য 9০০, 20000 10 6091 1015 21171 090 152! 

] 12750 015 1,50001:2, 0100 10 50100555015, 1£ 00015 192 2100 095011)60 [0 566 
076 1151)0-00 000 10001001000 01 2 19119110, 11011) ছা1)010) 11) 425 20106 1১7. 
1 250611210060. 10001) 10107010655 2100 6170001721006100; 2100 ড15111170 9090. ০৬০1 
50100655 11) 116০) ] 501950111১2 1175611, 

৬21১91% (5950197, 0015 29001910216 1116100 2100 
1207 4011 1854. সা $817ড100 

1. ১. 1010 

কাবর জীবতকালে অথবা পরে পস্তকাটির অন্য কোনো সংস্করণ প্রকাঁশত হয় নি। প্রকাশের 
একশত এগারো বৎসর পরে বর্তমান রচনাবলীতে 171) 408109-১8য010. 200 00 17100 

পুনরায় মদীদ্রত হল। 
এই বন্তুতাটর সবচেয়ে বড় বৈশিম্ট্য হল এই যে কাব এখানে সরাসাঁর শ্রীষ্টধর্মের সমর্থনে 

প্রচারে নেমেছেন। কাঁবর কাছে অবশ্য শ্রীল্টধর্ম এবং যুরোপায় নব্য সভ্যতা তথা পাশ্চাত্য 
সাহত্য প্রায় সমার্থক হয়ে দাঁড়য়ৌোছল। এবং তার চেয়েও বড় কথা হল খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের 
উদ্দেশ্যট শেষ পর্যন্ত উপলক্ষ মাত্র হয়ে দাঁড়াল। কাব আবেগোদ্বেল ভাষায় দৌশাঁবদেশি 
পুরাণ-সাহত্য ও ইতিহাস-প্রসঙ্গ নিয়ে ছবি একে চলেছেন। ভারতের অতাঁত মাহাত্য্ে 
তান গৌরববোধ করেছেন, বর্তমান দুদশায় ব্থত হয়েছেন। হ্রীন্টধর্ম প্রচারে নেমে কাবি 
স্বদেশপ্রাণতার এক আশ্চর্য ভাষাবদ্ধ পাঁরচয় রেখে গেলেন। 

[২1৮78 মধুসূদন মাদ্রাজে একটি ইংরোজ কাব্যনাট্য লিখোছিলেন, 11518 : 009 
[110131255 01 11006. রচনাঁট কোথাও মুদ্রত হয় নি। নগেন্দ্রনাথ সোম এট সঙ্কলন করে 
িালখোঁছিলেন, 

“মাদ্রাজ-মহাবদ্যালয়ে অধ্যাপনাকালে মধুসূদন পণ্/াবংশাত বর্ষ বয়সে আঁমন্রাক্ষর ছন্দে "রাঁজয়া, 
নামক একখান ইংরাঁজ নাটক 'লাঁখয়াছলেন: সম্প্রীতি ইহার পাণ্ডুঁলাপ পাওয়া গিয়াছে। 
কাব্যখানির আদ্যোপান্ত মধুসূদনের স্বহস্ত-ীলাখিত এবং তাঁহারই দ্বারা সংশোধিত ।” 

[ মধ,স্মৃতি ] 

কিন্তু নাটকের একটি অংশমান্র সোম মহাশয় তাঁর গ্রন্থের পাঁরশিল্টে মুদ্রত করেছিলেন। 
অপরাংশের সন্ধান মেলে নি। আমরা পূর্বোন্ত অংশটুকূই এই সঙ্কলনে প্রকাশ করলাম । 

ইংরোঁজ নাট্যান্যবাদ 

[এব]. শ্রীহ্ষপ্রণীত 'রক্জাবল”” নাটকের রীমনারায়ণ তকররত্ব-কৃত অনুবাদের 
আভনয়ের জন্য বেলগাছয়া রঙ্গালয়ে প্রস্তুতি চলাছল। বহু 'বাশম্ট যুরোপীয় আভনয়- 
দর্শনের: বাসনা প্রকাশ করলে নাটকটির একট ইংরোজ অনুবাদের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। 



বাহাণ্তর 

গৌরদাস বসাকের পরামর্শ অনযায়ী মধুসূদনকে অনুবাদের ভার দেওয়া হল। অজ্পকালের 
মধ্যেই অনুবাদ শেষ হল এবং সংশ্লিষ্ট সকলের কাছ থেকে প্রভূত প্রশংসা লাভ করল। 
রত্লাবলীর এই ইংরেজি অনুবাদ কবে শেষ হয়েছিল এবং পুস্তকাকারে কবে প্রকাশিত হয়েছিল 
সঠিক বলা কঠিন। রত্রাবলীর প্রথম অভিনয় হয় ২১ জুলাই ১৮৫৮ সাল। তৃতীয় আভিনয় 
থেকে যুরোপাঁয় দর্শকেরা আমন্তিত হয়েছিলেন । অন্যদিকে ১৮৫৮ সালের ৯ অক্টোবর বেল- 
গাছিয়ার রাজাদের ম্যানেজার রাম চট্রোপাধ্যায়ের লেখা চিঠিতে পাই, 

“৮0 0521 11017961, 
11015010001) [21675010 11) 50170116107 0172 10281517210]. 0£ 1321749] 0055 

(01 1২010665 1৮6 1)0170160 71১10) 1192 000. 00 20099 75 2 31121)0 190001- 
0101) 010. 002 7১৮10 01 000 17২21010501 00০ 90191112097 006 10775101109 51011] ০৬ 
10৬৫ 415117700 11 11555010001 [007952110 ভা10) 20 [20115]. 221). 

71780 70010 1156 1008 900 00001006 00 510৬7 00210001005 0 1201016 
ড/)01 11065011091916 105 ড/6 125 111 0111 210010170 12107906 15 000 10621060]1 
ড/151) 0£ ঠ00015 5110021619, ৪. 1২. 00790051002.” । 

১৮৫৮ সালের ২১ জুলাইয়ের পরে এবং ৯ অক্টোবরের আগে অনাঁদত গ্রন্থটি প্রকাঁশত 
হয়োছল। রচনা এই কালসমায় অথবা ছু আগে শেষ হয়েছিল, অনুমান করা যায়। 

প্রথম সংস্করণে গ্রন্থের আখ্যাপন্র ছিল এইরূপ 
হিঞনাব ৮৬:14 08 [5001 40917018105100660 0010 36082111039 

1101026] 1৬. 5. [00001--102100082105- 4, 5৬8) 0810000, 791100075 900 
[11011510110 0017192109 |(1,11716) 0. 1, 709601751.0106, 00955101191) || 
1858 

উৎসর্গপন্রটিও এখানে উদ্ধৃত হল। 
7০0.061২21751721000 003000061 51171)109115591 00000021510] | 

[39170015175 00175170001 (91000191212 20 06117 1000690)11511005 1651১০00 
(011) [)01065019 06 1[1711517001. 

কবির স্বাক্ষরিত বিজ্ঞাপন বা /১৭৬61050000170ট নিম্নে উদ্ধৃত হল। 

4৯1) 121২1 1512€ লাবা 

1 070 167061 ৬111 1001 11000 1771/97%5 11777/% 17০24/7০, 170 আ1]] 000 212 
61601 15959 ড915100 01 4 520510110 [0171772, 02115] 015 "1২20100৬911, 210৭ 
95011050 00 511 172151)7 19657, 21] 21016100111 06 (52510101015. 111701911 
06 13017211 [০9211901105 17102] 11010) 1015 100] [91:200005501, 16 0210100 
501০0] 31১০91110, 1০ ০7110 2 0:217512001..712 1705 2081665ণ 10001) 10050] 
10061 01. 005 010 5090], 2100 1727 12119 01701100506 18010010016 00 217 
0115100] 11001. 

1010 200011121151)60 19100)0615, 110 1005 16015591116 1)01801191916 
(17011) 01 1301101১121, ৮151) 00 01910) 00511 9122100 [9171520510119206 10] 
01)6 132172211 “1২210725211, 2100 006 1190 0016 106 01)0 10010001170 521200117% 
10600110001 075 01 10000 151011151) 001 006 056 01 500) 0£ 00011 1115005 
95 ৫0 1801 19055655 2 50101016001 1.00/1208৩ 01 0101 121751206 6100 00 60110/ 
106 40015 10 20091700, 01 00 21700 002 1022010125 (16 00216 102 90) ০ 
070 11217 00101181719. 1 00 1000 15004 46 ] 10956 50006006011) 11061- 
[01760080706 07001506100 200001 জা! 51110 200. 70110, 1000] 003 
0790 17) 51005 -51)201)61 *০% 00010155100 01 0101551091)- 11] 006 106 5151060 
10901 1011. 

77161115005 ভা1)0 151) 0020 0001 00010017761) 51500010 70055255 2 11051200165 
০ 01611 ০0৬10, 2. 51001005 2190 17061961706110 1105120012) 2130. 000 2.০ 62116 



[তয়াত্তর 

20190 ০01 26170176 39050110111 15)9158 ০০ 17691 0770 2. 02505 1601 06 
[19109 15 13651010105 00 ৫6৮6197 10561 12111 21010 006 10121)61 0195563 
০ [71000 5090160- 1 810 00110 ০0195111060 0000 0) 090 15 1000 191 0150910 
ড71)21) 006. [1100617 100011016001106 0 5001) [97100100985 002 1২2191)5 0 72211- 
75191) 111 0811 11010 0106 9610 2 17950 ০01 11915 ৮110 জ1]] 0150910 59.050110 
17)090615 2100 1001. 00 191 111%1)61 50010651001 11519110100. 

1৬.1+.১.]. 

মধ্সূদন যখন নাটকটির অন্নবাদ করাছলেন, তখন গৌরদাসকে সে-বিষয়ে দ্যাট চিঠি 
[লখেছিলেন। এখানে তা উদ্ধৃত হল। 

।এক। অনুবাদের ভাষা এবং বিশুদ্ধি বিষয়ে সতর্কতা- 

"5200 900 076 5০0000 400] 10059 100 1020 01106 009 17171671911 
০০১) 01 006 7150. 10010 ৪0 15, ] 10200 0019108. 0৬, 1] £০০৭ 8০৭, 
11028 0780 9০090 111 00160011102 09৬21 6৬61 11106 2100 52100061706 10) 076 
01151100] 1921015 9০00, ৯1021101100 ৮৮10) 2. 1901001] ড1)00021 [9755995 ৮0911 ৬810 
00190160750, 2105100 01 01771066ণ]. 4100 90 10015 00 21] 0015 11) 0])0 ০0015 
01015 7, 59 00 001 1002 1001 1 1017 10011101100 10010. 

1 40 1000 101005/ 0) 01010 01 001 2000911091106 ডু) 006 10191090105 
[00101010 0£ 12105115]) 1.106190010; 1000] 07005110056] 0 11] 2 01006 56০ 
10৬7 ] 1072 0150 00 ড1100 1 [0016 975001 1711151)) 000 12106172 0£ 005 
0950 1017110210155, 2150. 170 [17752 0160 00 1101011 21) 217 01 01121110110 00 
06 2917, 02161655 ড1)10 006 10625 210 11060109101 02177102১]য 7010011 ! 

১০০ 11] 552 0001 ] 1795 20091906ণ ৮001 20৮102 2190 1১00 0102 50175 1000 
21:56... 0112 0150 13 50 2100 50; 002 52001000995 1701 58015101016. 176 
01121098115 1001. 19091001611 00 590 106. 59210001079 0102 1.2011) [২01000%01111, 

।দুই। মুল নাটকের দঃবলিতা সম্পর্কে 
+71০13 15 002 0190 4800.] 0016 ০. /1]] 0100 1 50101015101) 15211916 

1 ৬০৮] 151) 00 10901. 0৮০1 076 [০ 405 2 11015 00160011) 1১০6016 ০0 
90 00 070 7২7101)5, 50 090 ৮00 1112 25515 ঠ0111 1001015 117161005 11) 0601191)6111) 
17 210£7110 192101709151)10 01 09111157191). 

7172 150 4800 10 076 01151100115 2. ৬1 00101001)-01700 21917 2100 0016 
02115171101] 6621 15 1009 1920051. 10 ৬720 15 10 106 00106 ড11)01) 1701001 
[00005 1015 17624 01700 2 ৬/177, ৬/০ 12017501000] 2150. 

48001650111 191) 7001 00 195 25 (9ড00191916 11) 70011 01010151005 ০081 
00050191702 11] 2110, ড/1)01) 00. 556 000 1২210. ] 217 [010 16 172519205 00111 
01910010105, 119101, [91101691 2100 010 170000915 00181)606ণ0 7101)...” 

কাঁবর জশীবতকালে অনুবাদ-নাটকটির একাটিমান্্র সংস্করণ প্রকাশিত হয়োছল। বর্তমান 
রচনাবলীতে উন্ত সংস্করণের পাঠ গ্রহণ করা হয়েছে। , 

9721১1757%. রত্রাবলীর ন্যায় শার্মন্ঠা নাটকটির একট ইংরেজি অনুবাদের প্রয়োজন হয়, 
য়ুরোপীয় দর্শকদের সুবিধের জন্য। ১৮৫১৯ সালের ৯ জানুআরর পরে অনুবাদের কাজ শুরু 
হয়। এঁ তাঁরখে গৌরদাসকে লেখা চিঠিতে তান বলছেন, “10016 15 10 190 21 [91721151 
02105190100.” যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর ১৯ জানুআরি,. ১৮৫৯-এ িখোছলেন "[ এ 2120 
00 1070 0720 21 [20511511 ড০15101) 01 50117015019) 15 10. 070 [91655.” সে-সংবাদ 

ঠিক নয়। কারণ ১০ ফেরুআর যতন্দ্রমোহন লিখট্ছুন ফে অনাদিত কিছুটা অংশ ছোট রাজা 
প্রথম দেখেছেন এবং অনুমোদন করেছেন। 

"] 5755160 006 115 [00101010 01 0001 [1021151) 52151010 01 59177///4 00 



ুয়াত্তর 

17 0160, 036 0000:0 13919 200 16 11050 10 2:0660171) ; 101 100 ০0 
[81] ৮০110 10911656, 0790 16 1015 01015100010 006 50010 10 1101) 10115065010, 
(900 1 00019017010 1 ড/1]1 106 5০9) 9001 00165200 02051270101) ৬11] ০৮০10 
50105753010 01 737/7/494//” 

১৯ মার্চ, ১৮৫১৯ তারিখে গৌরদাসকে লেখা চিঠিতে মধুসূদন বলেন, 
"[ 1100 17021171110151)00 01)6 00205170101) 0 5170171071502. 161] 200 0০ 

0০1100 71] [10052 0700 10252 21170 501) 12100 21070910 01010 715 0৫ 
[২7175 01001072016, 16 ৬৮111 17561012119 2৭ 00 076 1106 12100/0901905 1২800275211 
1705 £15017 100..17%01% 0102 55 10 15 50190110116. 000 1১001৫. . -” 

১৮৫১, ৩ মে তারিখের াঈতে জানা যায় অনুবাদ কাজাঁট শেষ হয়ে এসেছে। 

১,110 19001] 10151711077 151701151) 511071502, ১০ 

তবে ১৮৫৯, ৩ সেপ্টেম্বরের মধ্যে রচনা, মুদ্রণ শেষ হয়েছিল। কারণ এ তাঁরখে 
নাটকটির অভিনয় হয়, এবং সমাগত য়,রোপনীয়দের মধ্যে ইংরোজ শার্মন্ঠা বিতরণ করা হয়োছল। 

শীর্মন্ঠার প্রথম সংস্কবণের আখ্যাপন্রাট উদ্ধৃত হল। 
57157 [4 10181009170. 2015,111051509ণ 0010. 000 13010011173) 

(1)6 400)001) 1710102611৬. 5. 1[0000107%. 1100 01107071000 10010. 
7671 18117 101 1920. 51505. 1]01105 (00501. 11008100100]. 0, 7305০ & 00. 
[21100015 2100 17901311510015, 19021011015 151055, 185, 130৬7137291 1২০%৭.11 859. 

উৎসর্গপন্রাট ছিল এইরূপ 

7006 [২717511১000 001010061 51171400115501 01010061 51711391790015| 
7115 020512010011511%105015519600601]7 19০71016017351107011 01616170274 
1701701910 521521001110720] 17017057007100 1100. 

কাঁবর স্বাক্ষারত বিজ্ঞাপনটি উদ্ধৃত হল। 

/$1)517177157এ খন 

7106 ৮70115-01 ৮/1010]) 00 10110951170 17024265 00120911) 2 001051901010--15 
016 0150 00001001010 1300011 1700070 00 [9:090000 2: 01755159] 210 16£0]0 
[3171070. 11) 9010 ০06 5011101500 111 196 10010 11100171150 10001. 01 016 
1৬191)2101701707-21100050 11017001201) 20021 0000 06 5৭1:000017-1200916ণ 5০9 
191)009 19% 010 919190010 210105 01 79110252. 

59117015015 00 06 2006৭ 20 006 616%91)0 [901৮906 11)6706 20090176000 06 
[36107100120 ৬1117 01 076 02175 0 1১7110212. 9170010 006 0100770 ০00 29117 
1071115]) 10 ]10017, 70519110 ৬11] 00 001০0 00652 1001912 £5011210610--006 
€2111650 11161705 01 0001 11511) 13401091091 11)69016. 

[1 [016001108 0015 09105176101 01 100 ০0৬1) 7120) 1 1006 11795 100 
191160 00 10061191611 ০0৬ 00000100 আ10) 5010161 6520010000 10 21৬5 
01015912 1020615 2 01591 1020 0 009 01101121. 10102 10950--110) 000 71200 
[615101) 1701১16- 5010060 000 [91502 06 012 01100 1000 25500191060 10) 10: 
1 006 00161)0 51911105 0£ 070 ৬7550 200 00517950 10 1)02) 086 9110)01 01 
561177150. 1১05 060107060 0) 19250 96215 01 1715 70000, 17252 1900 41010 20%- 
0710£ 101 17110) 170 15 2. 07050 01100100007 10217) 2100 06561$25 0105 1:52.001"5 
210. 

0710909, 18599 1.4... 

কবির চিঠিতে শার্মষ্ঠার ইংরেজি অনুবাদ-বিষয়ে দু-একটি স্থানে মন্তবা করা হয়েছে। তা 
থেকে প্রয়োজনীয় অংশগুল পূর্বেই উল্লেখ করেছি। 



পণ্চান্তর 

ইংরোজি শার্মন্ঠার একটি মান্র সংস্করণ কাঁবর জশাবতকালে প্রকাশিত হয়েছিল। বর্তমান 
রচনাবলশীতে উত্ত সংস্করণাট আদর্শর্পে গৃহীত হয়েছে। 

হা, [0/৮/টি. দীনবন্ধুর নীলদর্পণ নাটক ১৮৬১ সালে প্রকাশিত হলে দেশব্যাপন 
তুমুল আন্দোলনের সৃম্টি হয়। শুভব্াদ্ধসম্পন্ন বহু ইংরেজ নাটকটির মর্ম অবগত হবার জনা 
আগ্রহ প্রকাশ করেন। ভারতবন্ধু লং সাহেব নাটকাঁটর ইংরোঁজ অনূবাদ কাঁরয়ে প্রকাশ করেন। 
আখ্যাপন্রাটতে অনুবাদকের নাম ছিল না। 

ব!] [90100010100 10010 70171001178 110017-48 আনান 090517100 ি0ে]া। 
[3০029111195 144 14176. 

গ্রন্থের ভূমিকায় রেভারেন্ড জেমস লং লেখেন, 
"17105 017151091] 13202011 0? 0715 10101007076 বি] 19100 01 009 

[1041850 191917010 1৬11%101--075105 030106ন 0005195101]0 1100519550৭ ৬151) 
ড/25 23000125560 10% 211005 [5001012105 00 5০০ 2 [121051:0101) 016 18. 10015 
1175 10201 1720 1১7 2 201৬5731900) 006 01111150104 00205120101 012 
/0774/%/6 70155 79:990000179 0120 01610101000 17010 131700110 55010 75৯ 
৬1০5/০4 1১0 বি 415০5 21 17105. 

আদালতেও লং অনুবাদকের নাম প্রকাশ করেন নি' কিন্তু মধুসূদন দত্তই এই অনুবাদ 
করোছলেন। এ বষয়ে বাঁঙ্কমচন্দ্রের বন্তব্য উদ্ধৃত করা চলে। 

_ “এই প্রল্থরচনা করিতে করিতে দীনবন্ধু মেঘনায় নৌকাড়াবি হইয়া জলমণন হইতে হইতে 
বাঁচয়া গিয়াছেন_ লং সাহেব কারারুদ্ধ হইয়াছিলেন। ইহার ইংরাজি অনুবাদ কাঁরয়া মাইকেল 
মধুসূদন দত্ত গোপনে তিরস্কৃত হইয়াছিলেন।” 

| “দীনবন্ধ; চারত” : বাঁ্কমচন্দ্র ] 
এল. 1স. ত্র রাচিত 17150919 ০01 1107010 [)1507111901000 10. 150111'-য়ে, সপ্জীবচন্দ্র ও 
পূর্ণচন্দ্র চট্রোপাধ্যায়ের লেখায়, নীলকরদের সম্পর্কে লেখা প্রায় সব গ্রন্থ ও প্রবন্ধে মধুসৃদনকে 
নাটকাঁটর ইংরোজ অনুবাদক বলে উল্লেখ করা হয়েছে। 

গ্রন্থখানির অনুবাদকার্য সম্পর্কে নগেন্দ্রনাথ সোমের নিম্নোদ্ধৃত উীন্ত উদ্ধারযোগ্য, 

“ডেপুটি ম্যাঁজ্ট্রেট তারকনাথ ঘোষের ঝামাপুকবস্থ বাসভবনে ১৮৬১ শ্রীষ্টাব্দে মধুসৃদন 
এক রাঁত্রর মধ্যে 'নীলদর্পণ'"-এর অন্ুুবাদকাধয সমাধা কবেন। একজন 'নীলদর্পণ, পাঠ কাঁরয়া 
যাইতেছেন, আর মধুসূদন চেয়ারে বাঁসয়া টোবলের উপর আঁবরল লেখনী-সণ্ালনে ইংরাঁজতে 
উহা ভাষান্তারত করিয়া যাইতেছেন।” [ 'মধ্স্মৃতি' ] 

২৯ জুন, ১৯৬৫ ক্ষেত্র গুপ্ত 





ণাতলোন্তমাসম্ভব কাব্য 
প্রথম সর্গ 

ধবল নামেতে গার 'হমাদ্বুর শিরে_ 
অভ্রভেদী, দেব-আত্মা, ভষণদর্শন; 
সতত ধবলাকীতি, অচল,৯ অটল; 
যেন উদ্ধর্ববাহ্ সদা, শুভ্রবেশধারী, 
নিমগন তপঃসাগরে ব্যোমকেশ শলী-- 
যোগীকুলধ্যেয় যোগী !২ 'নিকুঞ্জ, কানন, 
তরুরাঁজ, শতাবলী, মুকুল. কুসুম 
অন্যান্য অচলভালে শোভে যে সকল, 
(যেন মরকতময় কনককিরীট) * 
না পরে এ গার, সবে কার অবহেলা, 
[মূখ পাঁথবীপাঁত পৃথবীসুখে যেন 
[জিতোন্দ্রিয' সূনাঁদনী বহঙ্গিনীদল, 
সূনাদী বিহঙ্গ, আল মত্ত মধুলোভে, 
কভু নাহ ভ্রমে তথা! মগেন্দ্র কেশরী,_ 
করীশবর.-গিরী*বরশরীরত যাহার, 
শাদ্দল, ভল্লক. বনচর জব যত-_ 
বনকমালিনী কুরাঙ্গণণী সুলোচনা,- 
ফাঁণনশ মাঁণকুন্তলা, বষাকর ফণী.-- 
না যায় নিকটে তার__বিকট শেখর! 
অদূরে ঘোর তিমির গভীর গহ্বরে, 
কলকল করে জল মহাকোলাহলে, 
ভোগবতাীঁ” ম্রোতস্বতী পাতালে যেমাত 
কল্লোলনন:; ঘন স্বনে বহেন পবন, 
মহাকোপে লয়রূপে তমোগনণান্বিত, 
নিবাস ছাড়েন যেন সব্বনাশকারা ! 
দানব, মানব, ষক্ষ, রক্ষ, দানবারি,_ 
দানবী, মানবী, দেবী, কিবা নশাচরন 
সকলোর অগম- দুর্গম দুর্গ যেন! 
দবানাশি মেঘরাঁশ উড়ে চার দিকে, 
ভূতনাথসঙ্গে রঙ্গে নাচে ভূত যেন। 

১পর্বত। 
৩ শ্রেষ্ঠ পর্বতের ন্যায় বিপুল দেহাবাঁশস্ট। 

এ হেন নিজ্জন স্থানে দেব পুরন্দর 
কেন গো বাঁসয়া আজ, কহ পদ্মাসনা 
বীণাপাণ 2 কাব, দোব, তব পদাম্বুজে 
প্রণাম, জিজ্ঞাসে তোমা, কহ, দয়ামীয় ! 
তব কৃপা-মন্দর দানব-দেব-বল, 
শেষের অশেষ দেহ_দেহ এ দাসেরে; 
এ বাক্সাগর আম মাথ সযতনে, 
লা, মা. কবিতামত-নিরুপম সুধা! 
আঁকণ্চনে কর দগ্লা, বিশববিনোঁদনি! 
যে শশীর স্থান, মাতঃ, স্থাণুর ললাটে,; 
তাঁহ।রি আভায় শোভে ফুলকুলদলে 
নিশার শাশিরাবন্দু, মনন্তীফলরূপে ! 

কহ, সাতি:-_কি না তুমি জান, জ্বানমাঁয় ১-- 

কোথা সো 'ন্রাদব, যার ভোগ লাঁভবারে 
কঠ্ঠোর তপস্যা নর করে যুগে যুগে, 
কত শত নরপাঁত রত অশবমেধে_ 
সাগব বপুলবংশ যে লোভেতে হভ 2" 
কোথা সে অমরাপুরী কনকনগরণী £ 
কোথা বৈজয়ন্ত-ধাম,॥ সংবর্ণ আলয়, 
প্রভায় মলিন যার ইন্দু, প্রভাকর ? 
কোথা সে কনকাসন. রাজছত্র কোথা, 
রাঁবর পারাঁধ যেন মেরু-শৃঙ্গোপাঁর - 
উভয় টজ্জবলতর উভয়ের তেজে £ 
কোথা সে নন্দনবন, সখের সদন 2 
কোথা পাঁরজাত-ফুল, ফুলকুলপাঁতি 2 
কোথা সে উবশ, রূপে খাঁষ-মনোহরা, 
1চন্রলেখা -জগৎংজনের চিত্তে লেখা, 
ঘমশ্রকেশী- যার কেশ, কামের নিগড়, 
কি অগনে কিবা নরে, না বাঁধে কাহারে ও 
কোথায় িন্নর 2 কোথা 1বদ্যাধরদল ? 

২ যোগীকুলধ্যেয় যোগী- যোগীকুল ধ্যান করেন যে মহাযোগপকে অর্থাৎ মহাদেব । 
৪ পাতালে প্রবাহিতা গঞ্গা। 

« মন্দর পর্বতের মথন-দণ্ড, শেষনাগের দাঁড় দিয়ে দানব-দেবে মিলে সমুদ্র মল্গন করোছিল। কাব 
সরস্বতশর কৃপার্প মন্দরের সাহায্য চাইছেন। আর প্রার্থনা করছেন দানব-দেবতার সাঁম্মীলত শান্ত 
এবং শেষনাগের অনন্ত দেহ। তানি বাকৃসাগর মল্থন করে কাব্যর্প অমৃত তুলবেন। 

১স্থাণু অর্থাৎ মহাযোগণ, নবাতাঁনচ্কম্প মহাদেবের ললাট-শোভিত অধনচন্দ্র। 

৭ অ*বমেধ যজ্ঞানুষ্ঠান করতে গিয়ে সগর রাজার ষাট সত্প্র পুত্র কাঁপল মনির কোপে প্রাণ হারায়। 

বামায়ণের কাহনীর উল্লেখ । 
* ইন্দুপুরা। _ 

মধ্--১ 



২ মধুসূদন রচনাবলী 

গন্ধব্ব-_-মদনগব্র্ব খব্ব যার রূপে 2 
শচত্ররথ--কাঁমনীকুলের মনোরথ-_ 
মহারথী ? কোথা বু, ভাঁমপ্রহরণ ' 
যার দ্রুত ইরম্মদে গভীর গজ্জনে, 
দেব-কলেবর কাঁপে কার থর থর, 
ভূধর অধীর সদা, চমকে ভূবন 
আতঙ্কে 2 কোথা সে ধনুঃ, ধনুঃকুলরাজা 
আভাময়, যার চারু-রত্ব-কান্তিছটা 
শোভে গো গগনাঁশিরে (মেঘময় যবে) 
[শাঁখপুচ্ছচূড়া যেন হৃষীকেশকেশে 1১? 

কোথায় পুজ্কর, আবর্তক- ঘনেশবর 2 

কোথায় মাতাল বলশী৮ কোথা সে বিমান, 
মনোরথ পরাজিত যে রথের বেগে 
গাঁত. ভাঁত--উভয়েতে তাঁড়ং লাঞ্ছিত ? 

কোথায় গজেন্দ্র এরাবত 2 উচ্চৈঃশ্রবাঃ 
হয়েশবর, আশুগাতি যথা আশুগাঁতি 5 
কোথায় পৌলোমী১৯ সত, অনন্ত-যৌবনা, 
দেবেন্দ্-হৃদয়-সরোবর-কমলিনী, 
দেব-কুল-লোচন-আনন্পময়শ দেবী, 
আয়তলোচনা * কোথা স্বর্ণ কল্পতর, 
কামদ বিধাতা যথা, যার পৃত পদ 
আনন্দে নল্দনবনে দেব মন্দাঁকনন৯২ 
ধোন্ সদা প্রবাহিণী কলকল কলে 2 
হায় রে, কোথায় আজ সে দেবাঁবভব! 
হায় রে, কোথায় আজ সে দেবমাহমা! 

দুদ্র্দান্ত দানবদল, দৈববলে বলা, 
পরাভাব সুরদলে ঘোরতর রণে, 
পৃঁরয়াছে স্বর্গপূরী মহাকোলাহলে, 
বাঁসয়াছে দেবাসনে পামর দেবারি। 
যথা প্রলয়ের কালে, রুদ্রের নিশ্বাস 
বাতময়, উ্থাললে জল সমাকুল, 
প্রবল তরঙ্গদল, তর আঁতক্রাম, 
বসুধার কুন্তল হইতে লয় কাঁড় 
সবর্ণকুসুম-লতা-মণ্ডিত মুকুট :-. 
যে সূচারু শ্যামঅগ্গ খতৃকুলপাঁত 
গাঁথ নানা ফুূলমালা সাজান আপাঁন 
আদরে. হরে স্লাবন তার আভরণ। 

৯ বজ্বাশিন। 
৯৩ দাতর পুত্র দানবগণ। 
১৫ হঁ্তশাবক। ৯৬ পশুনাশক। 
১৯ পাশ যাঁর অস্ত, অর্থাৎ বরুণ। 
২২ বায়ু বা পবনদেবের বাহন মৃগ। 

১০ ইন্দ্রধনূ বা রামধনু। 
১৪ । পর্বতঞ্জ। এখানে পর্বতপহঞ্জসদ্শ হাতির দল বাঁঝয়েছে। 

১৭বজ। 

২০ ভীষণ সর্প । 
২৩ শাঁথপৃজ্ঠে, 'মহারথী-কার্তিক। 

সহম্বেক বংসর যুঁঝয়া দানবাঁর, 
। প্রচণ্ড 'দাতিজ১ৎ ভূজ প্রতাপে তাঁপত, 
ভঙ্গ দিয়া বমূখ হইলা সবে রণে_ 
আকুল! পাবক যথা. বায় যাঁর সখা, 
সব্্বভূক্. প্রবোৌশলে নিবিড় কাননে, 

 মহান্রাসে উদ্ধর্যশবাসে পালায় কেশরা. 
৷ মদকল নগদল.৯১ চণ্চল সভয়ে, 
' করভ১* কারিধী ছাঁড় পালায় অমান 
, আশুগাতি: মৃগাদন৯৬ শার্দৃল, বরাহ, 
মাঁহষ, ভীষণ খড়া-অক্ষয় শরীরী, 
ভল্লুক াবকটাকার, দুরন্ত 'হিংসক 
পালায় ভৈরবরবে, ত্যাজ বনরাজ 
পালায় কুরঙ্গ' রঙ্গরসে ভঙ্গ দয়া, 

 ভুজঙ্গ, বিহঙ্গ, বেগে ধায় চার দকে.- 
। মহাকোলাহলে চলে জীবন-তরঙ্গ, 
জশীবনতরঙ্গ যথা পবনতাড়নে 

অবার্থ কুলিশে৯৭ ব্যর্থ দেখি সে সমবে, 
। পালাইলা পাঁরহার সংগ্রাম কুলিশী১% 
প্রন্দর: পালাইলা পাশী১১ দোখ পাশে 
শ্রিয়মাণ, মন্তবলে মহোরগ* যেন! 
পালাইলা যক্ষনাথ২১ ভঁম গদা ফেলি, 
করী যেন করহীন! পালাইলা বেগে 

 বাতাকারে মৃগপৃচ্ঠে* বায়ূকুলপতি: 
 জরজর-কলেবর, দুষ্টাসুর-শরে 
পালাইলা শাখ-পৃষ্ঠে শাখবরাসন 
মহারথী :২ পালাইলা মহিষ বাহনে 

_ সব্বঅন্তকারী যম. দন্ত কড়মাঁড়, 
৷ সাপাঁট প্রচণ্ড দণ্ড ব্যর্থ এবে রণে। 

পালাইলা দেবগণ রণভাঁমি ত্যাজ : 
জয় জয় নাদে দৈত্য ভুবন পূরিল। 
দৈববলে বলী পাপ, মহা অহঙ্কারে 
প্রবোৌশল স্বর্গপুরী-কনক নগরী, 

' দেবরাজাসনে, মার, দেবার বাঁসল। 
হায় রে, যে রাতির মৃণাল-ভূজপাশ. 

. (প্রেমের কুস্ম-ডোর,) বাধিত সতত 
 মধুসখে, স্মরহর-কোপানল যেন 
[বরহ-অনল রূপ ধার, মহাতাপে 

৯১ ইন্দ্রাণী । ১২ স্বর্গগঞ্গা। 

১৮ বু যাঁর অস্ত, অর্থাৎ ইন্দ্ু। 
২১ কুবের। 
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দাহতে লাগিল এবে সে রাতির হিয়া ।২৪ 

লণ্ড ভণ্ড কাঁরল আঁখল ভূমণন্ডল ; 
ওর্বাষ ক্লোধানল পাঁশ যেন জলে, 
জবালাইলা জলেশ্বরে, নাঁশ জলচরে ।২« 
তোমার এ বাঁধ, বাধ, কে পারে বাঁঝতে, 
কিবা নরে, ক অমরে ? বোধাগম্য তুমি! 

ত্যাজ দেববলদলে দেবদলপাঁত 
[হমাচলে মহাবল চলিলা একাকী; 
যথা পক্ষরাজ বাজ, 'নদ্দয় রাত 

লূটলে কুলায় তার পর্বত-কল্দরে. 
শোকে আভিমানে মনে প্রমাদ গাঁণয়া, 
আকুল িহঙ্গ, তুঙ্গ-গার-শৃঙ্গোপারি, 
[কিম্বা উচ্চশাখ বৃক্ষশাখে বসে ভীড়; 
ধবল অচলে এবে চলিলা বাসব। 
[বপদের কালজাল আস বেড়ে যবে, 
মহতজনভরসা মহত যে জন। 
এই সুরপাঁত যবে ভীষণ অশান- 
প্রহারে*৬ চার্ণয়াছিলা শৈল-কুল-পাখা 
হৈম, শৈলরাজসুত মৈনাক পাঁশলা 
অতলজলাধতলে- মান বাঁচাইতে !২৭ 

যথা ঘোরতর বাত্যা, আস্থার 'নর্ঘোষে 
গভীর পয়োধ২* নর, ধার মহাবলে 
জলচর-কুলপাঁত মীনেন্দ্র(তামরে, 
ফেলাইলে তুলে কূলে, মৎস্যনাথ তথা 
অসহায় মহামাত হয়েন অচল; 
আভমানে িলাসনে বাঁসলা আসিয়া 
[জফু২-আজফু গো আজ দানব-সংগ্রামে 
দান্বারি! মহারথী বাঁসলা একাকী; 

নিকটে বিকট বজ্র, ব্যর্থ এবে রণে, 

কমল চরণে পাঁড় যায় গড়াগাঁড়, 
প্রচণ্ড আঘাতে ক্ষতশীর কেশরণ 
[শখরী সমীপে যথা- ব্যথত হৃদয়ে ! 
কনক-ানম্মিত ধনু--রতন-মন্ডিত, 
(কাদাম্বনী ধনী যারে পাইলে অমাঁন 

যতনে সামন্তদেশে পরয়ে হরষে) 
অনাদরে শোভে, হায়, পব্বতাঁশখরে, 
ধবল-ললাট-দেশ উজাল সুতেজে, 

শাশকলা উমাপাত-ললাট যেমাতি। 

শূন্য তৃণ-বারিশুন্য সাগর যেমান, 
যবে খাঁষ অগস্ত্য শুষিলা জলদলে 
ঘোর রোষে!০ শঙ্খ, যার নিনাদে আকুল 
দৈত্যকুল--করাঁ-আর-াননাদে যেমাতি 
কারবৃন্দ-নিরানন্দে সে এবে! 
হায় রে, অনাথ আজ 'ভ্রাদবের নাথ! 
হায় রে. গরিমাহশন গাঁরমা-নিধান। 
যে মিহির, তামরারি, কর-রত্র-দানে 
ভূষেন রজনী-সখা, স্বর্ণতারাবলণ, 
গ্রহরাশ, রাহ আস গ্রাসয়াছে তাঁরে 

এবে দনমাঁণ দেব, মৃদু-মন্দ-গাঁতি, 
অস্তাচলে চালাইল। স্বর্ণ-চক্ররথ, 
বিশ্রাম বিলাস আশে মহীপাতি যথা 
সাঙ্গ কার রাজ্য-কার্ধয অবনী মণ্ডলে । 
শুখাইল নালনীর প্রফুল্ল আনন, 
দুরুহ  বরহকাল কাল যেন দোখ 
সমুখে' মুঁদলা আখ ফুলকুলে*বরী । 
মহাশোকে চক্রবাকী অবাক হইয়া, 
আইলো তরুর কোলে ভাস নেব্রনীরে, 
একাকিনশ-_-বিরাহণী-_বিষগ্নবদনা, 
বিধবা দুহতা যেন জনকের গৃহে । 
মুদুহাঁস শশী সহ নাশ দিলা দেখা, 
তারাময় সিশথ পার সীমন্তে সুন্দরী : 
বন, উপবন, শৈল, জলাশয়, সরঃ. 
চান্দ্রমার রজঃকান্তি কান্তিল সবারে। 
শোভিল বিমল জলে বিধুপরায়ণা 
কুমুদিনী; স্থলে শোভে বিশদবসনাও০(১) 
ধুতুরা চির যোগিনী, আল মধুলোভাী 
কভূ না পরশে যারে। উতারিলা ধীরে, 
1বরাম-দায়নী নদ্রা_রজনীর সখী_- 
কুহাঁকনী স্বশ্নদেবী স্বজনীর সহ। 
বসমতধ .সতাঁ তাঁর চরণকমলে, 
জীবকুল লয়ে নমি নীরব হইলা। 

আইলা রজনশ ধনন ধবল-িখরে 
ধরভাবে, ভীমা দেবী ভীম পাশে যথা 

৷ মন্দগাঁত। গেলা সতা কৌমুদীবসনা 
_শিলাতলে দেবরাজ বিরাজেন যথা। 

২৪ পৌরাণিক প্রসঙ্গ । কািদাসের 'কুমারসম্ভবে'ব রন্তিবলাপ্রে কথা মনে কাঁরিয়ে দেয়। 
২ পৌরাণক বাড়বাঁ্নর জল্ম-প্রসঙ্গ। 
৭ উড়ন্ত মৈনাক পর্বতের ডানা কেটে 'দয়োছিল ইন্দ্র। " ২ সমূদ্রু। 
২১ ধবক্য়শ। ৩০ অগস্ত্যের সমুদ্রশোষণের পৌরাণিক কাঁহনী। ৩০১) শুভ্রবসন-পাঁরাহতা ৷ 
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ধার পাদপদ্মযুগ করপদ্মযূগে, 
কাঁদয়া সাস্টাঙ্গে দেবী প্রণাম করিলা 
দেবনাথে। অশ্রু-বিন্দু, ইন্দ্রের চরণে, 
শোঁভল, শিশির যেন শতদল-দলে, 
জাগান অরুণে যবে উষা সাজাইতে 
একচক্ররথ, খল সুকমল-করে 
পূর্বাশার হৈম দ্বার! আইলেন এবে 
নিদ্রাদেবী, সহ স্বগ্ন-দেবী সহচরা, 
পূম্পদাম সহ, আহা, সৌরভ যেমাতি! 
মৃদু মন্দ গন্ধবহ-বাহনে আরোহি, 
আস উতাঁরলা দোহে যথা বজ্রপাঁণ; 
কিন্তু শোকাকূল হোঁর দেবকুলনাথে, 
[নঃশব্দে বিনতভাবে দূরে দাঁড়াইলা, 
সাঁকঙ্করীবৃন্দ যথা নরেন্দ্র সমীপে 
দাঁড়ায়. উজ্জল স্বর্ণপূতলশর দল। 
হেরি অসুরাঁর দেবে শোকের সাগরে 
মগ্ন, মগ্ন শব যেন প্রলয়সাললে,_ 
কাঁদতে কাঁদতে নাশ নিদ্রা পানে চাহ, 
সুমধুর স্বরে শ্যামা কাহতে লাঁগলা;-- 

“হায়, সাখ, এ কি লীলা খোললা বিধাতা 2 
দেবকুলে*বর খানি, '্রাদবের পাতি, 
এই শলাময় দেশ- অগম, বিজন. 
ভয়ঙ্কর-- মার! এ কি সাজে লো তাঁহারে : 
হায় রে. যে কল্পতরু নন্দনকাননে. 
মন্দা তটিনীর স্বর্ণ তটে শোভে 
প্রভাময়, কে ফেলে লো উপাঁড় তাহারে 
মরুভূমে £ কার বুক না ফাটে লো দোৌখ 
এ 'মাহরে ডুবিতে এ তাঁমর-সাগরে!" 

কাঁহতে কাঁহতে দেবী শব্বরীৎ্» সুন্দরী 
কাঁদয়া তারাকুন্তলা ব্যাকুলা হইলা' 
শোকের তরঙ্গ যবে উলে হৃদয়ে, 
ছন্ন-তার বীণা সম নীরব রসনা :_ 
অরে রে দারুণ শোক. এই তোর রীতি 

শুনি যামনীর বাণী. নিদ্রাদেবী তবে 
উত্তর করিলা সতাঁ অমৃতভাঁষণী, 
মধুপানে মাতি যেন মধৃকরাশবরীত২ 
মধুর গুঞ্জরে, আহা, নিকুঙ্জ পৃরিলা 
“যা কাহলে সত্য. সাখ, দৌখ বুক ফাটে; 
বাঁধর নির্বন্ধ 1কন্তু কে পারে খণ্ডাতে ঃ 
আইস এবে, তুমি, আমি. স্বপ্নদেবী সহ. 

০১ রান ৩২ মৌমাছদের রানণী। ৩৩ হারণের ন্যায় চোখ যার। 

িণ্টিং কালের তরে হরি, যাঁদ পারি, 
এ বিষম শোকশেল, যতন করিয়া । 
ডাক তুমি, হে স্বজনি, মলয় পবনে; 
বল তারে সুসৌরভ আশু আঁনবারে, 
কহ তব সংধাংশুরে সুধা বরধিতে। 
যাই আম, যাঁদ পারি, মাদ, প্রিয়সাখ, 
ও সহস্র আখ, মন্্বলে কি কৌশলে। 
গড়ক স্বপনর্দেবী মায়ার পৌলোমন-- 
মৃগাক্ষী,* পীবরস্তনী.০* স্াবদব-অধরা, 
সশোঁভিত কবরী মন্দারে, কশোদরী; 
বেড়ুক দেবেন্দ্র সাজ মায়ার নন্দন: 

মায়ার উব্বশশী আস. স্বর্ণবীণা করে, 
গায়ক মধুর গীত মধ পণ্চস্বরে : | 
রম্ভা-উরু রম্ভা আঁস নাছুক কৌতুকে। 
যে অবাধ, নলিনীর বিরহে কাতর, 
নালনীর সখা আস নাহ দেন দেখা 
কনক উদয়াচল-শখরে. উজালি 
দশ দিশ, হে স্বজাঁন, আইস তোমা দোঁহে, 
সাঁধতে এ কার্যা মোরা কার প্রাণপণ ।” 

তবে নাশ, সহ নিদ্রা, স্বপ্ন কুহাঁকনী, 
হাত ধরাধাঁর করি. বোঁড়লা বাসবে-- 
সুবর্ণ চম্পকদাম গাঁথ যেন রাত 
দোলাইলা প্রাণপাঁত মদনের গলে! 
ধীঁরভাবে দেবীদল, বোঁড়য়া দেবেশে, 
যাঁর যত তন্ন, মন্ত্র, ছটা, ফোঁটা ছিল. 
একে একে লাগাইলা; 1কন্তু দৈবদোষে, 
বিফল হইল সব: যাঁমনী অমাঁন, 

চগল 'বস্ময়ে দেবী, মৃদু, কলস্বরে, - 
' একাঁকনী, সুনাদিনী কপোতা যেমাঁত 
কহরে শনাবড় বনে- কাঁহতে লাঁগিলা;_ 

শক আশ্চর্য, "প্রয়সাখ, দোঁখলাম আজ! 
কেবা জনে 'ত্রভৃবনে আমা তিন জনে? 
 িরাবজয়িনী মোরা যাই লো যে স্থলে 
' সাগর মাঝারে, কিম্বা গহন 'বাঁপনে, 
রাজসভা, রণভূমে, বাসরে, আসরে, 
কারাগারে, দুঃখ. সুখ, উভয় সদনে. 
কার জয় স্বর্গে মর্তো, পাতালে, আমরা; 
কিন্তু সে প্রবল বল বৃথা হেথা এবে।" 

শুনি স্ব্নদেবী হাঁস- হাসে শশী যথা-_ 
. কাঁহলা শ্যামা স্বজন রজনীর প্রাতি:. 

৩৪ যার স্তন স্থুল। 
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"মিছে খেদ কেন. সাঁখ, কর গো আপান 2 
দেবেন্দ্ররমণী ধনী পুলোমদ্হতা 
বিনা, আর কার সাধ্য নিবাইতে পারে 
এ জবলন্ত শোকানল ? যাঁদ আজ্ঞা দেহ, 
যাই আম আনি হেথা সে চারুহাঁসিনী। 
হায়, সাঁখ, পাঁতিহীনা কপোতী যেমতি, 
তরুবর. শৃঙ্গধর সমীপে. বিলাপ 
চাহে কান্তে সীমন্তিনী, বিরহাবধুরা, 
ভ্রান্ত-দৃতী সহ সতী ভ্রমেন জগতে, 
শোকে! শুন মন দয়া, রজনি স্বজাঁন, 
যাঁদ আজ্্রা কর তবে এখান যাইব ।” 
যাও বাল আদোঁশলা শশাঙ্করাঙ্গণণী। 
চাললা স্বপনদেবী নীলাম্বর-পরথ্থে 
বিমল তরলতর রূপে আলো কার 
দশ দশ. আশুগাতি গেলা কৃহকিনণ, 
ভূপাতিত তারা যেন ডাল আকাশে । 

গেলা চাল স্বপ্নদেবী মায়াবী সুন্দরী 
দ্ুতবেগে ; বিভাবরী নদ্রাদেবী সহ 
বাঁসলা ধবল শৃঙ্গে, আহা, কিবা শোভা ! 

যুগল কমল. যেন জগৎ মোহতে, 
ফৃটিল এক মৃণালে ক্ষীর-সরোবরে ! 
ধবল শিখরে বাঁস 'নপ্রা, বিভাবরা, 
আকাশের পানে দোঁহে চাহতে লাগলা, 

হায় রে, চাতক যথা সতৃষ্ণ নয়নে 
চাহে আকাশের পানে জলধারা-আশে 

আচাম্বতে পূরর্বভাগে গগনমণ্ডল 
উজ্জবাঁলল, যেন দ্রুত পাবকের শিখা, 
ঠেঁলি ফোঁল দুই পাশে তাঁমব-তরঙ্গ, 
উঠিল অম্বর-পথে: কিম্বা ত্বষাম্পাতিহ 

অরুণ সারাঁথ সহ স্ৰরচক্র রথে 
উদয় অচলে আসি দরশন দলা । 
শতেক যোজন বোঁড় আলোক-মণ্ডল 
শোভিল আকাশে. যেন রঞঙ্জনের ছটা 
নশীলোংপল-দলে. কিম্বা নিকষে যেমাতি 
সুবর্ণের রেখা লেখা বর চক্কর্পে। 
এ সন্দর প্রভাকর পাঁরাধ মাঝারে, 
মেঘাসনে বসি ওগো কোন্ সতী ওই ? 
কেমনে, কহ, মা, শ্েবেতকমলবাসাঁন, 
কেমনে মানব আম চাব ওর পানে 2 

৩৫ সূর্য। ্ » পদ্ম। 
৩৮ স্বর রানী। ১ মেঘশ্রেন্ঠ। 

রাঁবচ্ছাব পানে, দোৌব, কে পারে চাহিতে ? 
এ দুর্বল দাসে কর তব বলে বলী। 

চরণ যুগল শোভে মেঘবর-শিরে, 
নীল জলে রন্তোৎপল প্রফৃল্লিত যথা, 
কিম্বা মাধবের বুকে কৌস্তুভ রতন। 
দশ চন্দ্র পাঁড় রে রাজীব» পদতলে, 
পুজা ছলে বসে তথা_ সুখের সদন। 
কাণ্ণন-মুকুট শিরে_দিনমাঁণ তাহে 
মাণরূপে শোভে ভানু, পৃজ্ঞঠে মন্দ দোলে 
বেণশ.-কামবধূ রাতি যে বেণী লইর। 
গড়েন 'নিগড় সদা বাঁধতে বাসবে! 
অনন্ত যৌবন দেব, বসন্ত যেমাঁন 
সাজায় মহীীর দেহ সুমধুর মাসে, 
উল্লাসে ইন্দ্রাণী পাশে বিরাজে সতত 
অনূুচর, যোগাইয়া 1বাঁবধ ভূষণ! 
আঁলপধান্ত-_রাতিপাঁত-ধনুকের গুণ, - 
সে ধনুরাকার ধার বাঁসয়াছে সুখে 
কমল নয়ন-যুগোপরি, মধু আশে 
নীরব' হায় রে মার! এ তিন ভুবনে 
কে পাবে ফরাতে আঁখ হোর ও বদন! 
পদ্মরাগ-খাঁচিত, পদ্মের পর্ণ সম 
পট্রবস্ত্: সু-অণ্চলে জলে রত্বাবলব, 
[বিজলীর ঝলা যেন অগগল সদা! 
সে আঁচল ইন্দ্রাণর পীনস্তনোপাঁর 
ভাতে, কামকেতু যথা যবে কামসখা 
বসন্ত হিমান্তে, তারে উড়ায় কৌতুকে' 

ভুবনমোহনী দেবী, বাঁস মেঘাসনে. 
আইলা অম্বরপথে মুদুমন্দগগাঁত,- 
নীলাম্বু সাগর-মুখে নীলোতপল-দলে 
যথা রমা সূকোৌশনী কেশববাসনা, 
সুরাসর মাল ঘবে মাথলা সাগরে !5 
হায়, ও ক অশ্রু কবি হেরে ও নয়নে 
অরে রে ঠবকট কাট. নিদারুণ শোক, 
এ হেন কোমল ফলে বাসা 'ি রে তোর_- 
সত্বভূক্ সম. হায়. তৃই দুরাচার 
সব্বভুক্ 2 শন্যমার্গে কাঁদেন বিষাদে 
একাকিনশ স্বরী*বরী '** চল, ঘনপাতি !৩৯ 
ঘন-কুলোত্তম তুমি, উড় দ্রুতবেগে। 
তুমি হে গন্ধমাদন, তোমার শিখরে 

৩৭ সমদদ্র-মল্থনের উল্লেখ । 



৬ মধুসূদন রচনাবলী 

ফলে সে দুলভি স্বর্ণলাতিকা, পরশে 
যাহার, শোকের শান্ত-শেলাঘাত হতে 
লঁভিবেন পাঁরত্রাণ বাসব সুমাতি '9০ 

অইলা পৌলোমন সত মেঘাসনে বাঁস, 
তেজোরাশি-বোম্টতা: নাদিল জলধর 
সে গভীর নাদ শুনি, আকাশসম্ভবা 
প্রাতিধধনি সপুলকে 'বস্তারলা তারে 
চর দিকে : কুঞ্জবন, কল্দর, পব্রতি, 
নিবিড় কানন, দূর নগর, নগরী, 
সে স্বর-তরঙ্গ রঙ্জো পারল সবারে। 
ঢাতাঁকনী জয়ধান কাঁরয়া উীঁড়ল 
শুন্য পথে. হোর দে প্রাণনাথে যথা 
বিরহাবিধুবা বালা, ধায় তার পানে । 
নাচিতে লাগল মত্ত শাখনী সুঁখনী : 

, প্রকাঁশিল গশখী চারু চন্দ্রক-কলাপ. 
বলাকা. মালায় গাঁথা, আইলা ত্বরিতে 
যুঁড়য়া আকাশপথ; সুবর্ণ কল্দলশ 

ফুলকুলবধু সত সদা লঙ্জাবতণ, 
মাথা তুলি শন্যপানে চাহয়া হাসল, 
গোপন শুন যেমান মুরলশীর ধবাঁন, 
চাহে গো নিকুঞ্জপানে,. যবে ব্রজধামে, 
দাঁড়ায়ে কদম্বমূলে যমুনার কূলে, 
মৃদুস্বরে সুন্দরীরে ডাকেন মরার ।4- 

খনাসন ত্যাজ আশু নাঁমলা ইন্দ্রাণশ 
ধবলের পদদেশে। এ কি চমৎকার ৮ 
প্রভাকীর্ণ, তেজোময় কনকমাণ্ডিত 
সোপান দোঁখপা দেবী আপন সম্মুখে 
মাঁণ মুস্তা হীরক খাঁচত শত 'সশড় 
গাঁড় যেন বিশ্বকর্মা স্থাঁপিলা সেখানে । 
উঠলেন ইন্দ্রপ্রয়া মৃদু মন্দ গাঁতি 
ধবল 1শখরে সতাঁ। আচম্বিতে তথা 
নয়ন-রপ্জন এক 'নকুর্জ শোভিল। 
বিবিধ কুসুমজাল. স্তবকে স্তবকে, 
বনরত্র, মধুর সব্বস্ব. স্মরধন. 
বিকশিয়া চারি দিকে হাঁসতে লাগিল- 
নীল নভস্তলে হাসে তারাদল যথা । 
মধুকর-নিকর আনন্দধ্যনি কার 
মকরন্দ”২-লোভে অন্ধ আস উতারলা 
বসন্তের কলকণ্ঠ গায়ক কোকিল 

বরাঁষলা স্বরসুধা : মলয় মারুত-_ 
ফুল-কুল-নায়ক প্রবর সম'রণ-_ 
প্রাত অনুকল-ফুল-শ্রবণ-কুহরে 
প্রেমের রহস্য আস কাহতে লাগলা : 
ছুঁটিল সৌরভ যেন রতির নি*বাস, 
মল্মথের মন যবে মথেন কাঁমনন 
পাত প্রণয়ের ফাদ প্রণয়কৌতুকে 
বিরলে ' বিশাল তরু. ব্রতত”ৎ-রমণ, 
মপ্জারত ব্রততীর বাহুপাশে বাঁধা, 
দ।ডাইল চারি দকে, বীরবূল্দ যথা; 
শত শত উৎস. রজস্তম্ভের আকারে 
উঠিয়া আকাশে, মুন্তাকল কলরবে 
বরষি, আদল অচলের বক্ষঃ্থল | 
সে সকল জলাবন্দু একত্র মিয়া, 
সাঁজল সত্বর এক রম্য সরোবর 
বিমল-সাঁলল-পূর্ণ: সে সরে হাসিল 
নাঁলনী,. ভুলিয়া ধনী তপন-াবরহ 
ক্ষণকাল! কুমুঁদনী, শশাঙ্ক-রাঁঙ্গণশী, 
সখেব তরঙ্গে রঙ্গে ফাাঁটয়া ভাঁসল ' 
সে সরোদর্পণে তারা, তার।নাথ সহ 
সুতরল জলদলে কান্তি রজতেজে, 
শোঁভিল পুলকে_ যেন নৃতন গগনে 
আবলম্বে শম্বরার"*সখা খতৃপাঁতি 
উত্রিলা সম্ভাষতে 'ত্রাদবের দেবী ।-- 

কার সঙ্গে এ কর্জের দিব রে তুলনা 
প্রাণপাঁত সহ রাত ভুঞ্জে রাত যথা, 
ক ছার সে কুঞ্জবন এ করঞ্জের কাছে। 
কালন্দ আনন্দময় তাঁটনীর তটে 
শেভে যে নিকৃঞ্জবন- যথা প্রাতিধৰনি, 
বংশশীধ্রনি শুন ধনী-আকাশদুহিতা--- 
শিখে সদা রাধানাম মাধবের মূখে, 

এ কুঞ্জের সহ তার তুলনা না খাটে।** 
কি কাঁহবে কাব তবে এ কুঞ্জের শোভা 2 
প্রমদার পাদপদ্ম-পরশে অশোক 
সুখে প্রসূনের”* হার পরে তরুবর: 
কামিনীর বিধুমুখ-শীধু**-সন্ত হলে, 
বকুল. ব্যাকুল তার মন রঞ্জাইতে, 
ফুল-আভরণে ভূষে আপনার বপু 
হবষে, নাগর যথা প্রেমলাভ আশে; 

০০ রামায়ণে বাণত 'বিশল্যকরণশযোগে শান্তিশেলাবদ্ধ লক্ষমণের জীবনপ্রাপ্ত-কাহিনীর উল্লেখ । 
«১ ব্লজলীলার উল্লেখ । 
৪৫ ব্রজলীলার উল্লেখ। *১ প্রসূন ফুল। 

৪৩ লতা। ৪৪ কামদেব। 
৪৭ শীঁধু- মধু, ইক্ষুরসজাত মদ্য। 



1[তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য : প্রথম সর্গ 

কন্তু আজ ধবলের হের বাঁজ-খেলা। 
অরে রে বিজন. বন্ধ্য, ভয়ঙ্কর "গার, 
হেরি এ নারধন্দঃ-পদ অরাঁবন্দ-যুগ, 
আনন্দ-সাগর-নশীরে মাঁজলি কি তুই : 
স্মরহর 'দিগম্বর, স্মর প্রহরণে, 
হৈমবতী-সতী-রূপ-মাধুরী দৌঁখিয়া, 
মাতলা কি কামমদে তপ যাগ ছাড় £ 
তাঁজি ভস্ম, চন্দন কি লোৌপলা দেহেতে ? 
ফেলি দূরে হাড়মাল।, রত্ব কণ্ঠমালা 
পাঁরলা ক নীলকণ্ঠে, নীলকণ্ঠ ভব 2৮৮-- 
ধন্া রে অঞ্ঞনাকৃল, বাঁলহার তোরে! 

প্রবোৌশলা কুঞ্জবনে পৌলোমণ সুন্দরী: 
আলিকুল ঝঙকারয়া ঝাঁকে ঝাঁকে উাঁ়, 
নকরন্দ-গন্ধে যেন আকুল হইয়া, 
বোঁডল বাসব-হৃৎ-সরসণ-পাদ্মননরে, 
স্বগের লাভিতে সুখ স্বর্গপুরী যথা 
বেড়ে আস দৈত্যদল। অদূরে সল্দরী 
মনোরম পথ এক দোঁখলা সম্মূখে। 
উভয় পারশে শোভে দীর্ঘ তরুরাজ, 
মুকুলিত-সবর্ণলাতিকা-বিভষিত, 
বীর-দেহে শোভে যথা কনকের হার 
চকমাক' দেবদার্- শৈলশৃঙ্গ যথা 
উচ্চতব: লতাবধূ-লালসা রসাল, 
রসের সাগর তরু: মোৌপ- মধুদ্র'ম. 
শোভাঞ্জন- 'জটাধর বথা জটাধর 
কপদ্দ” : বদরণী* 

দ্বপায়ন, চরজীবী যশঃসুধা পানে, 
কহেন মধুর স্বরে, ভূবন মোহয়া, 
মহাভারতের কথা! কদম্ব সুন্দর 
কাঁর চার কামনীর সুরাঁভ নিশ্বাস 
দয়াছে মদন যার কুসুম-কল।পে "" 
কেন না মন্মথ-মন মথেন যে ধনী, 
তাঁর কৃচাকার ধরে সে ফুল-রতন' 
অশোক বৈদোহ, হায়, তব শোকে. দোব, 
লোহিত বরণ আজ প্রসন যাহার 
যথা বিলাপীর আঁখ! শিম.ল _-বিশাল 
বৃক্ষ, ক্ষত-দেহ যেন রণক্ষেত্রে রথী 
শোঁণতার্রঘ! সুইঙ্গ্দী, তপোবনবাসী 
তাপস: শল্মলী: শাল. তাল, অন্তরভেদী 

গড এ 

৮॥ কামপ্রভাবে মহাদেবের তপোভঙ্গের কথা । পৌবাঁণিক প্রসঙ্গ । 
৫০ কুল। 
৪৩ কৃফ। 

০১ মহাদেব । 
২ ব্রজলশীলার উল্লেখ । 

--যার সিন্ধ তলে বাস, 

চূড়াধর : নারকেল, যার স্তনচয় 
মাতৃদুগ্ধসম রসে তোষে তৃষাতুরে! 
গুবাক: চালতা; জাম, স্ভ্রমররূপী 
ফল যার: উদ্ধন্ণীশর তে তেতুল: কাঁঠাল, 
যার ফলে স্বর্ণকণা শোভে শত শত 
ধনদের গহে যেন' বংশ, শতচড়, 
যাহার দুহতা বংশী, অধর-পরশে, 
গায় রে লালত গত সুমধুর স্বরে! 
খঙ্জর. কুম্ভীরনিভ ভীষণ মূরাতি, 
তবু মধুরসে পূর্ণ! সতত থাকে রে 
সৃগুণ কুদেহে ভবে 'বাঁধর বিধানে! 
৩মাল--কাঁলন্দীকূলে যার ছায়াতলে 
সবস বসন্তকালে রাধাকান্ত হার 

নাচেন যুবতী সহ!'* শমী--বরাঙ্গনা, 
বন-জ্োতস্না। আমলকী- বনস্থলণী-সখী ; 
গাম্ভারী- রোগান্তকারী ধথা ধন্বন্তার-- 
দেবতাকুলের বৈদ্য! আর কব কত? 

চাঁললা দেব-কাঁমনী মরাল-গামনশ; 
রুণুরুণু ধান করি কিঙ্কণব বাঁজল: 
শুন সে মধুর বোল তরুদল যত, 
রাঁতভ্রমে পুষ্পাঞ্জাল শত হস্ত হতে 
বরাষ, পাঁজল স্তব্ধে রাঙা পা দুখাঁন। 
কোকিল কোঁকলা সহ মাল আরাম্ভল 
মদন-কীর্তন-গান: মাললা রূপসী 
যেখানে সুরাঙাপদ আর্পলা ললনা, 
কোকনদফূল ফুট শোভিল সেখানে! 

। 

অদূরে দোখলা দেবী আতি মনোহর 
হৈম. মরকতময়, চারু সিংহাসন, 
তাহার উপরে তরু-শাখাদল মাল, 
আঁলাঁঙয়া পরস্পরে, প্রসারে কৌতুকে, 
নবীন পল্পবছত্র. প্রবালে খচিত, 
বোঁষ্টত মাঁণকরূপী মুকুলঝালরে : 
সুপ্ত পীতাম্বর"ৎপীশরে অনন্ত যেমাত 
(ফণীন্দ্র) অযূত ফণা ধরেন যতনে। 
চার দিকে ফুটে ফুল: কিংশুক. কেতকা, 
স্মর-প্রহরণ** উভে; কেশর স্ন্দর_ 
রাতিপাঁত করে যারে ধরেন আদরে, 

ধরেন কনকদণ্ড মহাপাঁত যথা; 
পাটলি- -মদন-ত্ণ, পূর্ণ ফুল-শরে 

'কুমারসম্ভবে'র প্রভাব আছে। 
* ৫৯ কুসুম-কলাপে_ পুজ্পভূষণে । 

"৭ কামের অস্ত্। 
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মাধবিকা--যার পাঁরমল-মধ্দ-আশে, 
অনিল উল্মত্ত সদা; নবীনা মাঁলকা-_ 

কানন-আনন্দময়ী; চারু গন্ধরাজ-_ 
গন্ধের আকর, গন্ধ-মাদন যেমাতি; 
চম্পক--যাহার আভা দেবী কি মানবী, 
কে না লোভে 'ন্রভুবনে ঃ লোঁহতলোচনা 
জবা-_মাহষমার্দনী আদরেন যারে: 
নকুল__ আকুল আল যার সুসৌরভে; 
কদম্ব- যাহার কান্তি দেখি, সুখে মাজ, 
রতির কুচ-যুগল গাঁড়লা বিধাতা; 

রজনশগন্ধা- রজনী-কুন্তল-শোভিনী, 
শ্বেত, তব শ্বতভুজ যথা. শ্বেতভূজে ! 
কার্ণকা-কোমল উরে** যাহার বিলাসী 
(তপন-তাপেতে তাপ) শিলমুখ.* সৃখে 
লভে সুবিরাম, যথা 'বরাজেন রাজা 
সুপট্র-শয়নে ; হায়, কার্ণকা অভাগা 
বরবর্ণ বৃথা যার সৌরভ বিহনে, 
সতীত্ব বিহনে যথা যূবতাঁষোবন' 
কামিনী-যাঁমনী-সখন. বিশদ-বসনা 
ধুতূরা যোগিন যথা, কিন্তু রাঁত-দৃতশ, 
রাতি কাম সেবায় সতত ধন রত! 
পলাশ-প্রবালে গড়া কুণ্ডলের রূপে 
ঝলকে যে ফুল বনস্থল-কর্ণ মূলে, 

[তিলক--ভবানী-ভালে শশিকলা যথা 
স্মন্দর! ঝদম্ুকা-যার চারু মর্ত গাঁড় 
সুবর্ণে, প্রমদা কর্ণে পরে মহাদরে 
আর আর ফুল যত কে পারে বার্ণতে ? 

এ সব ফুলের মাঝে দৌখলা রূপসী 
শোভিছে অঙ্গনাকুল, ফুলর্ুঁচ হাবি, 
রূপের আভায় আলো কাঁর বনরাজন: 
পর্বতদুহতা সবে-কনক-পৃতলী, 
কমলবসনা, শিরে কমলাকিরাট, 
কমল-ভূষণা, কমলায়ত-নয়না, 
কমলময়শ যেমাঁন কমল-বাঁসনী 
হীন্দরা!*৭ কাহার করে হৈম ধূপদান, 
তাহে পদাঁড় গন্ধরস, কুন্দুর. অগদ্রদ, 
গন্ধামোদে আমোদিছে সৃনিকঞ্জবন, 

«৬ মোৌমাছ। 
৬০ মেঘ। চু € 

€৭ বক্ষে । 
*৯ সমুদ্র 

৭ লক্ষী | 

১৯ পার্বতী যুবতী--পাব্বত্য যুবতী। 

যেন মহাব্রতে ব্রতী বসুন্ধরা-পাঁত 
ধবল, ভূধরেশবর! কার হাতে শোভে 
স্বর্ণথালে পাদ্য অর্থয; কেহ বা বাহছে 
মাঁণময় পাত্রে ভার মন্দাকনী-বার, 
কেহ বা চন্দন, চুয়া, কস্তুরী, কেশর, 
কেহ বা মন্দারদাম"”__ তারাময় মালা ' 
মুদঙ্গ বাজায় কেহ রঙ্গারসে ঢলি: 
কোন ধনী, বাণাশাণ-গাঁঞ্জনী, পুলকে 
ধার বীণা, বারাষছে সুমধুর ধ্বনি: 
কামের কামনী সমা কোন বামা ধরে 
রবাব, সঙ্গত-রস-রাঁসত অর্ণব; 
বাজে কাঁপনাশ- দুঃখনাশ যার রবে; 
সপ্তস্বরা, সুমান্দরা, আর যন্ত্র যত: 
তম্বুরা--অম্বরপথে গম্ভীরে যেমাতি 
গরজে জশীমৃত,৬” নাচাইয়া ময়ূরীরে। 

দৌখয়া সতটরে, যত পাব্বতনী যুবত 
নৃত্য কার মহানন্দে গাইতে লাগিলা, 
যথা যবে, আশম্বন, হে মাস-বংশ-রাজা 
আন তুমি গার-গৃহে গিরীশ-দুহিতা 
গৌরী, গাররাজ-রাণী মেনকা সুন্দরী 
সহ সহচরীগণ, 'তিতি নেবরনীরে, 
নাচেন গায়েন সুখে '৬* হেরিয়া শচীবে 
অচিরে পাব্বতীদল গত আরম্ভিলা। 

"স্বাগত, বিধূবদনা, বাসব-নাসনা ' 
অমরাপুরী-ঈশবার! এ পব্বত-দেশে 
স্বাগত, ললনা. তুমি! তব দরশনে, 
ধবল অচল আজ অচল হরষে! 
শৈলকুল-শত্রু শক্র.১ তব প্রাণপাতি : 
কিন্তু যুথনাথ যুঝে যুথনাথ সহ- 
কেশরী কেশরী সঙ্গে যুদ্ধ-রঙ্গে রত। 

আইসে নিজ 'পন্রালয়ে নিভয় হৃদয়ে, 
কিম্বা বিহাঙ্গনী যথা বিপদের কালে. 
বহুবাহ্ তরু-কোলে। যাঁর অন্বেষণে 
ব্গ্র তুম, সে রতনে পাইবা এখাঁন-- 
দেখ তব পূরল্দরে ওই শসংহাসনে '" 

নশরাঁবলা নগবালাদল,. অরাঁবন্দ- 

৫৮ মন্দার _পারিজাত। 

১২ বাংলার আগমনী-বজয়াগান এবং দুগ্গোংসবের প্রসঙ্গ। 
৬৩ শৈলকুলশতু শকু-ইন্দ্রকে শৈলকুলের শত; বলা হয়েছে, মৈনাক পর্বত 

পৌরাঁণক কাহিনী স্মরণ করে। শকু- ইন্দ্র। 
ও ইন্দ্রের সংঘর্ষের 



তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য : প্রথম সর্গ 

ভূষণা।১৪ সম্মুখে দেবী কনক-আসনে, 
নন্দনকাননে যেন, দেখিলা বাসবে। 
অমাঁন রমণী, হোর হদয়-রমণে, 
চলিলা দেবেশ-পাশে সত্বর-গাঁমনী, 
প্রেম-কুতৃহলে : যথা বারষার কালে, 
শৈবাঁলনী,১৫ বরহ-বিধূরা, ধায় রড়ে 
কল কল কলরবে সাগর উদ্দেশে, 
মজিতে প্রেমতরঙ্গ-রঙ্গে তরঙ্গিণী। 

যথা শুন চিত্ত-বিনোঁদনশী বীণাধবনি, 
উল্লাসে ফণীন্দ্র জাগে, শুনয়া অদ্রে 
পৌলোমীর পদ-শব্দ- চির পাঁরাচিত-- 
উঠিলেন শচীপতি শচী-সমাগমে ! 
উন্মীললা আখন্ডল১ সহম্্র লেন, 
যথা নিশা-অবসানে মানস-সুসরঃ 
উন্মীলে কমল-কুল: কিম্বা যথা যবে 
রজনন শ্যামাঙ্গী ধনী আইসে মৃদুগাঁতি, 
খখালয়া অযৃত আঁখি গগন কৌতুকে 
সে শ্যাম বদন হেরে_ ভাস প্রেম-রসে! 
বাহু পসারয়া দেব ত্রাদবের পাতি 
বাঁধলা প্রণয়পাশে চার্হাঁসনীবে 
যতনে, রতনাকর শাঁশকলা যথা, 
যবে ফহল-কৃল-সখশ হৈমময়শ উষা 
ম.ন্তাময় কুণ্ডল পরান ফুলকুলে' 

"কোথা সে ত্রাদব, নাথ 2"--ভাস নেব্রনীরে 
হতে লাগিলা শচী--দারুণ বধাত। 
হেন বাম মোর প্রাতি কিসের কারণে 2 
কন্তু এবে, হে রমণ, হেরি বিধুমুখ, 
পাশারল দাস তার পব্বদুঃখ যত' 
ক ছার সে স্বর্গ2 ছাই তার সুখভোগে ' 
এ আঁধনন সুখিনী কেবল তব পাশে। 
বাধলে শৈবলবৃল্দ সরের শরীর. 
নলিনী কি ছাড়ে তারে; 'নিদাঘ যদ্যাঁপ 

শুখায় সে জল. তবে নলিনীও মরে! 
আমি হে তোমার, দেব!”-কাঁদয়া কাঁদয়া, 
নীরাবলা চন্দ্রাননা অশ্রুময় আঁখি :-_ 
ট্াম্বলা সে সাশ্রু আঁখ দেব অসুরারি 

৬৪ অরাবিন্দ__পদ্ম। ১ নদী। 
৬৭কার্তক তারকাসুরকে বধ 
৬৯ বনতার পূত্র গরুড়। 

রোৌছলেন। পৌরাঁণক ব্গাহনী। 
-৭০গরুড় কর্তক অমৃতহরণের পৌরাণক কাহনীর উল্লেখ। 

সোহাগে, হচুম্বয়ে যথা মলয়-আনল 
উজ্জবল 'শাশর-বন্দ কমল-লোচনে ! 

তোমারে পাইলে, প্রিয়ে, স্বর্গের বিরহ 
দুরূহ কি ভাবে কভু তোমার কিঙ্কর ? 
তুমি যথা, স্বর্গ তথা !”- কাহলা সুস্বরে, 
বাসব, হরষে যথা গরজে কেশরী 

কেশরিণী কামিনীরে:-_কহিলা সৃমতি._ 

“তুমি যথা, স্বর্গ তথা, 'ত্রাদবের দোবি! 
কিন্তু, প্রয়ে, কহ এবে কুশল বারতা! 
কোথা জলনাথ £ কোথা অলকার পাতি 2 
কোথা হৈমবতীসূত তারকসূদন,১৭ 
শমন, পবন, আর মত দেব-নেতা ? 
কোথা চিন্ররথ 2 কহ, কেমনে জানিল। 
ধবল আশয়ে আমি আশ্রয়ী, সূন্দার 2" 

উত্তর কারলা দেবী পুলৌম-দ্যাহতা-- 
মৃগাক্ষী, বিদ্ব-অধরা, পীনপয়োধরা, 
কশোদরী “মম ভাগ্যে, প্রাণ-সখা, আজ 
দেখা মোর শুনা মার্গে স্বগ্নদেবী সহ! 
পুদ্করের পৃ্ঠে বাঁস, সৌদামিনী যেন, 
ভ্ামতোছনু এ বিশব অনাথা হইষা, 
স্বপ্ন মোরে দিল, নাথ, তোমার বারতা ! 
সমরে বিমুখ, হায়, অমরের সেনা, 
রক্গ-লোকে স্মরে তোমা : চল, দেবপতি, 
অনাতবিলম্বে, নাথ, চল, মোর সাথে!" 

শুনি ইন্দ্রাণীর বাণী, দেবেন্দ্র অমীন 
স্মারল। িবমানবরে :১* গম্ভীর 'নিনাদে 
আইল রথ, তেজঃপুঞ্জ, সে নিকুজবনে । 
বাঁসলা দেবদম্পতশ পদ্মাসনোপরে। 

উঠিল আকাশে গজ্জরঁ স্বর্ণ ব্যোমযান, 
আলো কার নভস্তল. বৈনতেয়* যথা 
সুধানিধি সহ সূধা বহি সযতনে ।৭০ 

ইতি শ্রীতিলোত্তমাসম্ভবে কাব্যে ধবল-শিখরো 
নাম প্রথম সর্গ। 

৬৬ ইন্দ্র। 

৬৮ শবমান-_আকাশযান। 
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কোথা ব্রক্মলোক * কোথা আম মন্দমাত 
আঁকণন £২ যে দুল্লভ লোক লাঁভবারে 
যুগে যুগে যোগীন্দ্র করেন মহা যোগ, 
কেমনে, মানব আমি, ভব-মায়।জালে 
আবৃত পিঞ্জরাবৃত বিহঙ্গ যেমাতি, 
যাইব সে মোক্ষধামে ; ভেলায় চাঁড়য়া, 
কে পারে হইতে পার অপার সাগর £ 
কিন্তু, হে সারদে, দেবি বিশবাবনোদিনি, 
তব বলে বলী যে, মা, কি অসাধ্য তার 
এ জগতে ; উর তবে, উর পদ্মালয়া 
বীণপাণ' কাঁবর হৃদয়-পদ্মাসনে 
আঁধজ্ঠান কর উীর' কহপনা-সন্দরী 
হৈমবতী কিওকরী তোমার, শ্বৈতভুজে, 
আন সঙ্গে, শাঁশকলা কৌমুদী যেমাতি। 
এ দাসেরে বর যাঁদ দেহ গো, বরদে, 
তোমার প্রসাদে, মাতঃ. এ ভারতভূমি 
শুনিবে, আনন্দার্ণনে ভাস নরবাঁধ, 
এ মম সং্গীতধৰানি মধু হেন মাঁন' 

উঠ্চিল অম্বরপথে হৈম ব্যোমযান 
মহাবেগে, এরাবত সহ সৌদামনশ 
বাহ পয়োবাহ যথা; রথ-চ:ডা-শিরে 
শোঁভল দেব-পতাকা, 'িদযং আকৃতি, 
কিন্তু শান্তপ্রভাময়: ধাইল চৌঁদকে-- 
হোরি সে কেতুর কান্তি, ভ্রান্ত-মদে মাত, 
অচলা চপলা তারে ভাব. দ্রুতগামন 
জীমৃত. গম্ভশরে গাঁজ্জ লাভবার আশে 
সে সরসূন্দরী,--যথা স্বয়ম্বরস্থলে, 
রাজেন্দ্রমন্ডল. স্বয়ম্বরা-রূপবতা- 
রূপমাধূরীতে আত মোহত হইয়া, 
বেড়ে তারে-জরজর পণ্চশর-শরে । 
এইরূপে মেঘদল আইল ধাইয়া, 
হোর দরে সে সূকেতু রতনের ভাত: 
কিন্তু দোখ দেবরথে দেবদম্পতারে, 
[সহরি অম্বরতলে সাম্টাঙ্গে পাঁড়িল 
অমাঁন' চালল রথ মেঘময় পথে- 
আনন্দময়-মদন-স্যন্দনৎ যেমনি 
অপরাজতা-কাননে চলে মধুকালে 
মন্দগাঁতি; ?কম্বা যথা সেতু-বন্ধোপরে 
কনক-পূষ্পক. বাঁহ সীতা সীতানাথে !১ 

এড়াইয়া মেঘমালা, মাতাল সারাঁথ 
চালাইলা দেবযান ভৈরব আরবে: 
শুন সে ভৈরবারব 'দিগ্বারণ যত-- 
ভীষণ মূরাতিধর-রূষ হুত্কাঁরল 
চার দিকে; চমকিল জগত! বাসি 
অস্থির হইল, ভ্রাসে! চলিল বিমান .-- 
কত দূরে চন্দ্র-লোক অম্বরে শোভিল, 
রজদ্বীপ নীলজল। সে লোকে পলকে 
বসেন রতনাসনে কুমুদব!সন, 
কামিনী-কুলের সখাঁ যাঁমনীর সখা, 
মদন রাজার বন্ধু, দেব সধানিধ 
সংধাংশু | বরবার্ণনী দক্ষের দুহিতা- 
বন্দ বেড়ে চন্দ্রে যেন কুমূদের দাম 
[চির ধিকচিত, পার আকাশ সৌরভে 
রূপের আভায় মোহ রজননীমোহনে। 
হেম হম্মো দিবানাশ যার চার পাশে 
ফেরে আগ্নিচক্রাশি মহাভয়ঙ্কর - 
[বরাজযে সুধা, যথা মেখবর-কোলে 
চপলা, বা অবরোধে যথা কুলবধ.- 
লালতা,. ভুবনস্পহ্থা, প্রফ,প্-যৌবনা, 
নারী-অরাঁবন্দ সহ ইন্দ, মহামাতি, 
হোঁর '্রিদবের ইন্দ্রে দুবে, প্রণামলা 
নঘ্রঙাবে. যথা যবে প্রলয়-পবন 
নাবড় কাননে বহে, তরুকুলপাঁতি 
প্রততী-সুন্পরীদল শাখাবলী সহ. 
বন্দে নমাইয়া শির অজেয় মার্তে। 

এড়াইয়া চন্দ্রলোকে. দেববথ দ্ুতে 
উতরিল বসে যথা রাঁবর মন্ডলণী 
গগনে । কনকময়, মনোহর পরী, 
তার চার দিকে শোভে.-মেখলা যেমাতি 
আলঙ্গয়ে অঙ্গনার চারু কশোদরে 
হরষে পসাঁর বাহু. রাশিচক্র; তাহে 
রাশ-রাশর আলয়। নগর মাঝারে 
একচক্র রথে দেব বসেন ভাস্কর। 
অরুণ. তরুণ সদা, নয়নরমণ 
যেন মধু কাম-বণধু.--যবে খতৃপাতি 
বসন্ত, হিমান্তে, শুনি পিককুলধবানি, 
হরষে তৃষেন আস কাণমনশ মহারে, 
কাতরা বরহে তরি--বসেছে সম্মুখে 

৯» দুঃখী, নিঃস্ব। ২ অবতীর্ণ হও। তস্যল্দন--রথ। ৪ রামায়ণের সাঁতা-উদ্ধার কাঁহনীর উল্লেখ। 
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সারাঁথ। সুন্দরী ছায়া, মালনবদনা, 
নালনীর সুখ দৌখ দুগীখনী কামনী, 
বসেন পাতর পাশে নয়ন মুঁদিয়া__ 
সপত্রীর প্রভা নারী পারে কি সাহতে ? 
চারি ?দকে গ্রহদল দাঁড়ায় সকলে 
নতভাবে, নরপাঁতি-সমীপে যেমাতি 
সচিব। অম্বরতলে তারাবজ্দ যত-- 

ইন্দীবর-ীনকর"--অদূরে হাসি নাচে, 
যথা, রে অমরাপুরি. কনক-নগার, 
নাঁচিত অপসরাকুল, যবে শচনপাঁত, 
স্বরীশ্বর, শচী সহ দেবসভা-মাঝে, 
বাঁপতিন হৈমাসনে। নাচে তারাবলণ 
বোঁড় দেব দিবাকরে, মৃদ্ মন্দপদে. 
করে পুরস্কারেন হাঁসয়া প্রভাকর 
তা সবারে. রত্রদানে যথা মহাীপাঁতি 
সুন্দরী কি্করীদলে তোষে-তৃষ্ট ভাবে 
হোরি দরে দেবরাজে, গ্রহকুলরাজা 
সসম্দ্রমে প্রণাম কারলা মহিপাতি।__ 
এড়াইয়া সর্যযলোক চিল 'বমান। 

এবে চন্দ্র সূর্যা আর নক্ষপ্রমণ্ডলশী 

-রজত কনক দ্বীপ অম্বর-সাগবে-- 
পশ্চাতে রাখিয়া সবে, হৈম ব্যোশযান 
উতাঁরল যথা শত 'দবাকর জান, 
প্রভা-স্বয়ম্ভূর১ পাদপদ্মে স্থ'ন যাঁর 
উত্জাদলেন দেশ ধনী প্রকাতরীপণন 
রূপে মোহ অনাদি অনন্ত সনাতনে ' 
প্রভা--শান্তকুলেম্বরী, যব সেবা কাঁর 
তামরারি বিভাবস" তোষেন স্বকরে 
শশী তাবা গ্রহাবল+, বাঁরদ যেমাতি 
অম্বাানাধ সোব সদা, তোষে বসুধারে 
তৃষাতৃরা, আর তোষে চাতাঁকন+-দলে 
জলদানে। ইন্দ্রাপ্রয়া পৌলোমী রুপসী _ 
পীনপয়োধরা-হোর কারণ-কিরণে, 
সভয়ে চারুহাসনী নয়ন মাদলা, 
কুমূদিনী, বিধুপ্রিয়া, তপন ডীঁদলে 
মুদয়ে নয়ন যথা! দেব পুরন্দর 
অসূরার, তুলি রোষে দম্ভোল" যে করে 
বন্রসূরে অনায়াসে নাশেন সংগ্রামে, 
সেই কর দয়া এবে প্রভার বভাসে 
চমাক ঢাঁকলা আঁখ! রথ-চূড়া-শরে 

*বহুসংখ্যক নীলপদ্ম। 
১০ মোক্ষেচ্ছ্, মুক্তিপ্রাথী। 

১৮৪ 

মালানল দেবকেতৃ, ধূমকেতু যেন 
দিবাভাগে; যান-মুখে বিস্ময়ে মাতলি 
সৃতেশবর অন্ধভাবে রশ্মি দিলা ছাঁড় 
হীনবল: মহাতঙ্কে তুরঙ্গম-দল 
মন্দগাতি, যথা বহে প্রতাঁপ* গমনে 
প্রবাহ! আইল এবে রথ বন্দলোকে। 

। মেরু. কনক-মৃণাল কারণ-সাললে : 
' তাহে শোভে ব্ুক্ষলোক কনক-উংপল : 
তথা বিরাজেন ধাতা--পদতল যাঁর 

' মৃমুক্ষ2১" কুলের ধোয়- মহামোক্ষধাম। 
অদ্রে হোরলা এবে দেবেন্দ্র বাসব 

 কাণ্খচন-তোরণ,. রাজ-তোরণ-আকার, 

। 

৬ স্বয়ম্ভূ-_মহাদেব। 
১৯ অশ্ব। ১২ গরুত্বন্ত-কুলপাঁতি--পক্ষীদের কুলপাত। গরুড়ের বিশেষণ । 

আভাময়: তাহে জবলে আঁদত্য আকাতি. 
প্রতাপে আঁদত্যে জান, রতনানকর। 

নর-চক্ষু কভু নাহ হোরয়াছে যাহা, 
কেমনে নররসনা বাঁর্ণবে শাহারে_ 
অতুল ভব-মণ্ডলে ? তোরণ-সম্মুখে 
দোঁখলা দেবদম্পতশ দেবসৈন্য-দল.__ 
সমূুদ্র-তরতগ যথা, যবে জলনাধ 
উলেন কোলাহাঁল পবন-মিলনে 
বীরদর্পে, কিম্বা যথা সাগরের তারে 
বাঁলবৃন্দ, ীকম্বা যথা গগনমণ্ডলে 
নক্ষত্র-চয়--অগণ্য। রথ কোটি কোট 

 স্ণণচিক্র, অগ্নিময়, ?রপুভস্মকারী, 
বিদহাত-গঠিত-ধদজ-মাণ্ডিত : তুরগ৯১- 
[বরাজেন সদাগাত যার পদতলে 
সদা, শুভ্র-কলেবর, হিমানন-আবৃত 
[গার যথা, স্কন্ধে কেশরাবলশীর শোভা - 

ক্ষীবাঁসম্ধু-ফেনা যেন -আত মনোহর ' 
হস্ত, মেঘাকার সবে যে সকল মেঘ. 
সান্ট বনাঁশতে যবে আদেশেন ধাতা, 
আখণ্ডল পাণ্ঠান ভাসাতে ভূমণ্ডলে 
প্রলয়ে; যে মেঘবৃল্দ মান্দ্রলে অম্বরে, 
শৈলের পাষাণ-হিয়া ফাটে মহা ভয়ে, 
বসূধা কাঁপয়া যান সাগরের তলে 
তরাসে' অমরকুল-_গন্ধব্ব, কিন্নর, 
যক্ষ. রক্ষ, মহাবলণী, নানা অস্ত্রধারী-- 
বারণাঁর ভশষণ দশনে, বজ্র-নখে 

শীস্তিত যেমাত, 'কম্বা নাগাঁর গুরুড়, 
গরুত্বন্ত-কলপাঁতি!১ হেন সৈন্যদল, 

লসূর্য। ৮ বজ্। ৯বপরীত । 



১২ মধুসূদন রচনাবলী 

অজেয় জগতে, আজ দানবের রণে 
বিমুখ, আশ্রয় আস লভিয়াছে সবে 
ব্হ্গ-লোকে, যথা যবে প্রলয়-প্লাবন 
গভশর গরাঁজ গ্রাসে নগর নগরী 
মকালে, নগরবাসী জনগণ যত 
নরাশ্রয়, মহান্রাসে পালায় সত্বরে 
যথায় শৈলেন্দ্র বীরবর ধীর-ভাবে 
বজপদপ্রহরণে তরঙ্গনিচয় 
বিমুখয়ে; কিম্বা যথা. দিবা অবসানে, 
(মহতের সাথে যাঁদ নীচের তুলনা 
পার দতে) তমঃ যবে গ্রাসে বসুধারে, 
(রাহ যেন চাঁদেরে) বিহগকুল ভয়ে 
পুরিয়া গগন ঘন কৃজন-ীননাদে, 
আসে তরুবর-পাশে আশ্রমের আশে! 

এ হেন দুব্বার সেনা, যার কেত্্পাঁর 
জয় বিরাজয়ে সদা, খগেন্দ্র যেমাতি 
বি*বম্ভর-ধবজে,১ হোর ভগ্ন দৈতারণে, 
হায়, শোকাকুল এবে দেবকুলপাঁতি 
অসুরারি! মহং যে পরদুঙখে দুঃখী, 
নিজ দুঃখে কভু নহে কাতর সে জন। 
কূলিশ চূর্ণলে শৃঙ্গ, শৃঙ্গধর সহে 
সে যাতনা, ক্ষণমান্র আস্থর হইয়া : 
[কিন্তু যবে কেশরার প্রচন্ড আঘাতে 
ব্যাথত বারণ আস কাঁদে উচ্চস্বরে 
পাঁড় গারবর-পদে. গিারবর কাঁদে 
তার সহ। মহাশোকে শোকাকুল রথ 
দেবনাথ, ইন্দ্রাণীর করযূগ ধার, 
(সোহাগে মরাল যথা ধরে রে কমলে ।) 
কাহলা সমু স্বরে :_"হায়, প্রাণেশ্বরি, 
বাঁধর অদ্ভূত বাধ দোঁখ বুক ফাটে! 
শ্গাল-সমরে, দেখ, বিমুখ কেশরী- 
বৃন্দ. সূরে*বার, ওই তোরণ-সমীপে 

ম্িয়মাণ আভমানে। হায়, দেব-কুলে 
কে না চাহে ত্যাজবারে কলেবর আজ, 

পাসারতে এ গঞ্জনাঃ িক্, শত ধিক 
এ দেব-মহিমা! অমরতা, ধক তোরে। 
হায়, বাধ, কোন্ পাপে মোর প্রাত তুমি 
এ হেন দারুণ! পুনঃ পুনঃ এ যাতনা 

। কেন গো ভোগাও দাসে? হায়, এ জগতে 
 ভ্রিদিবের নাথ ইন্দ্র, তার সম আজ 
' কে অনাথ? কিন্তু নাহ নিজ দুঃখে দুঃখী । 
সৃজন পালন লয় তোমার ইচ্ছায় : 
তুমি গড়, তুমি ভাঙ, বজায় রাখহ 
তম; কিন্তু এই যে অগণ্য দেবগণ, 
এ সবার দুঃখ, দেব, দোখ প্রাণ কাঁদে। 
তপন-তাপেতে তাঁপি পশু পক্ষী, যাঁদ 
[বশ্রাম-বিলাস-আশে, যায় তরু-পাশে, 
[দনকর-খরতর-কর সহ্য কার 
আপাঁন সে মহশীরুহ, আশ্রত যে প্রাণন, 
ঘুচায় তাহার ক্লেশ:- হায় রে, দেবেন্দ্র 
আমি, স্বর্গপ্ত, মোর রাক্ষত যে জন. 
রক্ষিতে তাহারে মম না হয় ক্ষমতা 2" 

এতেক কাহিয়া দেব দেবকুলপাঁত 
নামলেন রথ হতে সহ সংরেশ্বরী 
শন্যমার্গে। আহা মার, গগন, পরাশি 

পৌলোমীর পাদপদ্ম, হাসল হরষে' 
চাঁললা দেব-দম্পতাঁ নীলাম্বর-পথে। 

হেথা দেবসৈন্য, হোর দেবেশ বাসাবে, 
অমান উঠিলা সবে কার জয়ধ্নি 
উল্লাসে. বারণ-বৃন্দ আনন্দে যেমতি 
হেরি যৃথনাথে। লয়ে গন্ধব্বের দল 
গন্ধব্ব, মদনগবর্ব খব্ব যার রূপে 
গন্ধব্বকুলের পাতি চিনত্ররথ রথন 

' বৌড়লা মেঘবাহনে ৯৭ আগ্ন-চক্তরাশি 
বেড়ে যথা অমৃত, বা সুবর্ণ প্রাচীর 

দেবালয়; নিচ্কোষিয়া আগ্নসম আস, 
ধার বাম করে চন্দ্রাকার হৈম ঢাল, 

অভেদ্য সমরে, দ্রুত বোঁড়লা বাসবে 
বীরবৃন্দ। দেবেন্দ্রের উচ্চ শিরোপার 
ভাতিল,--রাঁবপাঁরাঁধ উাদলেক যেন 
মেরু-শৃঙ্গোপাঁর. মাঁণময় রাজছাতা. 
বিস্তার িরণজাল: চতুরঙ্গ দলে 
রঙ্গে বাজে রণবাদা, যাহার নিকণে-_ 
পবন উথলে যথা সাগরের বাঁর_ 
উলে বার-হদয়, সাহস-অর্ণব। 

আইলেন কৃতান্ত. ভীষণ দণ্ড হাতে: 
, ভালে জহলে কোপাঁশ্ন, ভৈরব-ভালে১' যথা 

১৩ খগেন্দ্...বশবদ্ভর-ধ্বজে-বিষুর রথ গরুড়ধবজ বলে পৌরাণিক বিশবাস। ১৪ মেঘবাহন- ইন্দ্র। 
১ ভৈরব-ভালে__এখানে মহাদেবের ললাটস্থ 'তৃতাঁয় নয়ন বোঝানো হয়েছে। 
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বৈশবানর.১৯ যবে, হায়, কুলগ্নে মদন 
ঘচাইয়া রৃতির মৃণাল-ভুজ-পাশ. 
আস. যথা মগ্ন তপঃসাগরে ভূতেশ.৯৭ 
বিণীধলা (অবোধ কাম!) মহেশের হয়া 
ফুলশরে ।৯« আইলেন বরুণ দুজ্জয়, 
পাশ হস্তে জলে*বর, রাগে আঁখ রাঙা-_ 
তাঁড়িত-জাঁড়ত ভঈমাকাতি মেঘ যেন। 
আইলা অলক।পাঁত১* সাপাঁটয়া ধাঁর 
গদাবর; আইলেন হৈমবতী-সুত, 
তারকসূদন দেব শিখীবরাসন, 
ধনুব্বাণ হাতে দেব-সেনানী: আইলা 
পবন সব্বদমন আর কব কত? 
অগণ্য দেবতাগণ বোঁড়লা বাস. 
যথা (নীচ সহ যাঁদ মহতের খাটে 
তুলনা) 'নদ্রাস্বজনী 1নশশীথনী যবে, 
সূচারূতারা মাহষী, আস দেন দেখা 
মৃদ্গাতি, খদ্যোতের ব্যহ প্রাতিসরে 
ঘেরে তরুবরে, রত্ব-কিরাঁট পাঁরয়া 
শিরে,-উজাঁলয়া দেশ বিমল কিরণে! 

কাহতে লাগিলা তবে দেব পুরন্দর:-- 
“সহস্রেক বংসর এ চতুরঙ্গ দল 
দুর্বার, দানব সঙ্গে ঘোরতর রণে 
নিরন্তর যুঁঝি, এবে নিরস্ত সমরে 
দৈববলে। দৈববল বিনা, হায়, কেবা 
এ জগতে তোমা সবা পারে পরাজিতে, 

[বমখিতে এ দকপালগণে তোমা সহ 
বগ্রহে 2 কেমনে এবে এ দ:ুজ্জয় রপু-- 
বাঁধর প্রসাদে দুজ্ট দুজ্জয়-কেমনে 
[বনাঁশবে, বিবেচনা কর, দেবদল ৮ 
যে বাঁধর বরে বাঁস দেবরাজাসনে 

আম ইন্দ্র, মোর প্রতি প্রতিকূল তান, 
নাজান কি দোষে, এবে! হায় এ কাম্মকণ 
বৃথা আজ ধার আম এই বাম করে; 
এ ভাষণ বজ্র আঁজ 'নস্তেজ পাবক!” 

শুনি দেবেন্দ্রের বাণী, কাহতে লাঁগলা 
অন্তক, গম্ভনর স্বরে গরজে যেমাত 
মেঘকুলপাঁত কোপে, কিম্বা বারণার, 

১৬ বৈশ্বানর__অপ্নি | 
৯৯ কুবের। ২০ ধনূক। 

১৭ প্রমথনাথ অথাৎ মহাদের। 

বদরি মহশীর বক্ষ তীক্ষণ বজ-নখে 
' রোষী;_-“না বুঝিতে পার, দেবপাঁত, আম 
বিধির এ লীলা ঃ যুগে যুগে পিতামহ 
এইর্পে বিড়ম্বেন অমরের কুল; 
বাড়ান দানবদর্প, শৃগালের হাতে 
সিংহেরে দিয়া লাঞ্ছনা । তুষ্ট তান তপে) 
যে তীহারে ভাঁন্তভাবে ভজে. তার তান 
বশীভূত; আমরা 'দিক্পালগণ যত 
সতত রত স্বকার্ষেয, লালনে পালনে 

এ ভব-মণ্ডল, তাঁরে পৃঁজিতে অক্ষম 
 যথাঁবাধ। অতএব যাঁদ আজ্ঞা কর, 
'বাদবের পাতি, এই দশ্ডে দন্ডাঘাতে 
নাশ এ জগৎ চূর্ণ করি বিশ্ব, ফোঁল 
স্বর্গ, মন্ত্য, পাতাল- অতল জলঙলে। 

পরে এড়াইয়া সবে সংসারের দায়, 
যোগধর্ম্ম অবলাম্ব, নিশ্চিন্ত হইয়া 
তাষব চতুরাননে, দৈত্যকূলে ভূল, 
ভুলি এ দুঃখ, এ সৃখ। কে পারে সাঁহতে-__ 
হায় রে, কহ, দেবেন্দ্র, হেন অপমান ? 
এই মতে সাষ্ট যাঁদ পাঁলিতে ধাতার 
ইচ্ছা, তবে বৃথা কেন আমা সবা দয়া 

 মথাইলা সাগর 2 অমৃত-পানে মোরা 
অমর: ীকন্তু এ অমরতার কি ফল 
এই 2 হায়, নীলকণ্ঠ,২ কিসের লাঁগয়া 
ধর হলাহল, দেব, নীল কণ্তদেশে 2২২ 
জখলুক জগত! ভস্ম কর বব! ফেল 
উগাঁ-া সে বিষাঁণ্ন! কার সাধ হেন 
আঁঙ. যে সে ধরে প্রাণ এ অমরকুলে 2" 

এতেক কহিয়া দেব সব্বব-অল্তকারী 
কৃতান্ত হইলা ক্ষান্ত; রাগে চক্ষুদ্বয় 
লোহিত-বরণ, রাঙা জবাযূগ যেন! 

তবে সব্বদ্দমন পবন মহাবলট 
৷ কাহত লাগিলা, যথা পব্বত-গহবরে 
_হৃহঙ্কারে কারাবদ্ধ বার, বিদারয়া 
অচলের কর্ণ;--“যাহা কহিলা শমন, 
অযথার্থ নহে িছু। নিদারুণ "বাঁধ 
' আমা সবা প্রাত বাম অকারণে সদা। 
| নাঁশতে এ সস্টি, প্রলয়ের কালে যথা 
৷ নাশেন আপান ধাতা, বাধ মম। কেন 2. 

" * ৯ মহাদেব কর্তৃক মদনভস্মের প্রসঙ্গ । 
ও ২, মহাদেব। 

২২ স্মুদ্রমল্থন ও শবের 1বিষপানের পৌরাণিক উল্লেখ । 
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কেন, হে ভ্রিদশগণ,২ কিসের কারণে 
সহিব এ অপমান আমরা সকলে 
অমর? দিতিজ-কুল প্রাতি যাঁদ এত 
স্নেহ পিতামহের, নৃতন সাষ্ট সৃজি, 
দান তিনি করুন পরম ভন্তদলে। 
এ সংষ্টি, এ স্বর্গ, মর্ত্য, পাতাল--আলয় 
সৌন্দযের, রত্বাগার, সুখের সদন, _ 
এত দন বাহুবলে রক্ষা কার এবে 
[দব ক দানবে2 গরুড়ের উচ্চ নাঁড় 
মেঘাবৃত,-খঞ্জন গঞ্জন মান্র তার। 
দেহ আজ্ঞা, দেবেশ্বর: দাঁড়াইয়া হেথা-- 
এ ব্রক্ষ-মণ্ডলে- দেখ সবে, মুহর্তেকে, 
নিমিষে নাশ এ সৃষ্টি, বিপুল, সংন্দর, 
বাহুবলে, ন্লিজগৎ লণ্ডভণ্ড কার ।" 
কাহিতে কাঁহতে ভামাকৃতি প্রভঞ্জন 

_ীন*বাস ছাঁড়লা রোষে। থর থর থরে 
(ধাতার কনক-পদ্ম-আসন যে স্থলে, 
সে স্থল ব্যতীত) 'বশব কাঁপিয়া উঠিল। 
ভাঙ্গল পব্বতচূড়া: ডুবিল সাগরে 
তরী: ডরে মুগরাজ, গারগুহা ছাড়ি, 
পলাইলা দ্রুতবেগে; গাঁভ্ণী রমণী 
আতঙ্কে অকালে, মার, প্রসাব মাঁরলা ' 

তবে ষড়ানন স্কন্দ, আহা, অনুপম 
রূপে! হৈমবতাঁ সতণ কৃত্তিকা যাঁহারে 
পালিলা,*১ সরসাঁ যথা রাজহংস-শিশু, 
আদরে; অমরকুল-সেনানী সুরথা, 
তারকারি, রণদণ্ডে প্রচণ্ড-প্রহারী, 
কিন্তু ধীর, মলয় সমীর যেন. যবে 
স্বর্ণবর্ণা উষা সহ ভ্রমেন মারুত 
শাশরমশ্ডিত ফুলবনে প্রেমামোদে 
উত্তর কারলা তবে শিখীবরাসন 
মৃদু স্বরে, যথা বাজে মুরারির বাঁশী, 
গোপিনীর মন হার, মঞ্জু কুঞ্জবনে :২ 
"জয় পরাজয় রণে 'বাঁধর ইচ্ছায়। 
তবে যাঁদ যথাসাধ্য যুদ্ধ কার, রথী 
রিপুর সম্মুখে হয় বিমুখ সুমাতি 
রণক্ষেত্রে, কি শরম তার? দৈববলে 
বলশ যে আর. সে যেন অভেদ্য কবজে 
ভাঁষত: শতসহম্্র তক্ষণতর শর 

২৩ শন্রদশ- দেবতা, অমর। 

পড়ে তার দেহে, পড়ে শৈলদেহে যথা 
বারষার জলাসার। আমরা সকলে 
প্রাণপণে ঘঝি আজি সমরে বিরত, 
এ 'নামিত্তে কে ধক্কার দিবে আমা সবে 2 
বাঁধর নিব্বন্ধি, কহ, কে পারে খন্ডাতে 2 
অতএব শ.ন, যম. শুন সদাগাঁত, 
দুত্জয় সমরে দোহে, শুন মোর বাণী, 
দূর কর মনস্াপ। তবে কহ যাঁদ, 
বাধর এ বাধ কেন? কেন প্রতিক্ল 
আমা সবা প্রতি হেন দেব পিতামহ £ 
[ক কাহব আমি-দেবকুলের কনিষ্ঠ 
সন্ট, স্থাতি, প্রলয় যাঁহার ইচ্ছাক্রমে : 
অনাদি, অনন্ভড যান, বোধাগম্য, রীতি 
তাঁর যে, সেই সূরীতি। কিসের কারণে, 
কেন হেন করেন চতুরানন, কহ, 
কে পারে বাাঁঝতে 2 রাজা, যাহা ইচ্ছা, করে; 
প্রজার ক উচিত বিবাদ রাজা সহ 2" 

এতেক কাহয়। দেব স্কন্দ তারকার 
নীরাঁবলা। অগ্রসার অম্বুরাশ-পাতি 
(বাঁর-কম্বু নাদে যথা) উত্তর কারলা:- 
"সম্বর, অম্বরচর.৬ বৃথা রোষ আ'জ' 
দেখ বিবেচনা কার, সত্য যা কাঁহলা 
কার্তকেয় মহারথী। আমরা সকলে 
[বিধাতার পদাশ্রত, অধীন তাঁহার : 
অধীন যে জন. কহ. স্বাধীনতা কোথা 
সে জনের 2 দাস সদা প্রভৃ-আজ্ঞাকারী। 
দানব-দমন আজ্ঞা আমা সবা প্রাত: 
দানব দমনে এবে অক্ষম আমরা :_ 
চল যাই ধাতার সমীপে, দেবগণ । 

সাগর-আদেশে সদা তরঙ্গ-নিকর 
ভীষণ ননাদে ধায়, সংহারতে বলে 
শিলাময় রোধঃ:২৭ কিন্তু তার প্রাতিঘাতে 
ফাঁফর. সাগর-পাশে যায় তারা ফিরি 
হীনবল! চল মোরা যাই, দেবপাতি, 

যথা পদ্মযোনি২* পদ্মাসন পতামহ। 
' এ বিপুল 'বি*ব নাশে, সাধ্য কার হেন. 
৷ তান বিনাঃ হে অন্তক বাঁরবর, তুমি 
' সব্র্ব-অন্তকারী, কিন্তু 'বাধর বিধানে । 
এই যে প্রচণ্ড দণ্ড শোভে তব করে. 

২ কার্তিকের জন্ম এবং ছয় মুখ হবারপৌরাণিক বৃত্তান্তের উল্লেখ। 
২ ব্রজলশলার উল্লেখ। »৬ আকাশচারী দেবমণ্ডল। ২৭ বাঁধ। ব্রহ্মা। 
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দণ্ডধর, যাহার প্রহারে ক্ষয় পদা 

অমর অক্ষয়দেহ, চূর্ণ নগরাজা, 
এ দণ্ডের প্রহরণ, বাধ আদেশিলে, 
বাজে দেহে.--স্মকোমল ফুলাঘাত যেন._ 
কামিনী হানয়ে যবে মৃদু মন্দ হাঁস 
'প্রয়দেহে প্রণায়নী, প্রণয়-কোতুকে, 
ফুলশর! তুম, দেব, ভীম প্রভঞ্জন, 
ভগ্ন তরুকুল যার ভীষণ 'ন*বাসে. 
তঙ্গ গারশৃঙ্গ, বলী 'বারাণির* বলে 
তুমি, জলম্োতঃ যথা পব্্বত-প্রসাদে ৷ 

অতএব দেখ সবে কার বিবেচনা, 
দেবদল। বাড়বাগন-সদশ জবালছে 
কোপানল মোব মনে! এ ঘোর "সংগ্রামে 
ক্ষত এ শরীর. দেখ, দৈত্য-প্রহরণে, 
দেবেশ, কিন্তু কি কার? এ ভৈরব পাশ. 
শ্রিয়মাণ_ মল্লবলে মহোরগ যেন।" 

তবে অলকার নাথ, এ ীবশ্ব যাঁহার 
রত্রাগার, উত্তারলা যক্ষদলপাঁতি 
"নাঁশতে ধাতার সৃভ্টি, যেমন কৃহিলা 
প্রচেতা,ত* কাহার সাধা* তবে যাঁদ থাকে 
এ হেন শকাতি কারো. কেমনে সে জন. 
দেব কি মানব. পারে এ কর্ম কাঁবতে 
নিষ্ভুর; কঠিন হিয়া হেন কার আছে * 
কে পারে নাশিতে তোরে, জগংজনাঁন 
বসুধে, রে খতুকুলরমাঁণ, যাহার 
প্রেমে সদা মত্ত ভানু ইন্দ্ব-ইন্দীবর 
গগনের! তারা-দল যার সখা-দল। 
সাগর যাহারে বাঁধে রজভূজ-পাশে ! 
সোহাগে বাসুকি নিজ শত শিরোপার 
বসায়! রে অনন্তে, রে মোদনি কামনা, 
শ্যামাঁঙ্গ, অলক যার ভূষিতে উল্লাসে 
স্জেন সতত ধাতা ফুলরত্বাবলী 
বহাবধ! আলিঙ্গয়ে ভূধর যাহারে 
দবানাশ! হে আছয়ে. হে দকৃপালগণ, 
এ হেন নিদ্দ্য়? রাহ্ শশী গ্রাসবারে 
ব্গ্র সদা দুস্ট, কিন্তু রাহু,সে দানব। 
আমরা দেবতা এ কি আমাদের কাজ ? 
কে ফেলে অমূল মাঁণ সাগরের জলে 
চোরে ডাঁর? যাঁদ প্রিয়জন যে, সে জনে 

২৯ বারা- হ্ষা। 

গ্রাসে রোগ, কাটারীর ধারে গলা কাট 
প্রণয়ী-হৃদয় কি গো নীরোগে তাহারে 2 
আর কি কাহব আমি, দেখ ভাব সবে। 

যাঁদও মতের সহ মতের 'বগ্রহে 
(শতক কান্ঠ সহ শুভ্ক কাচ্ঞের ঘর্ষণে 

যেমান) জনমে আঁগ্ন, সত্যদেবী যাহে 
জণালান প্রদীপ ভ্রান্তি-তামর নাঁশতে : 
কিন্তু বথা-বাকাবৃক্ষে কভু নাহি ফলে 
পমুচিত ফল, এ তো অজানিত নহে। 
অতএব চল সবে যাই যথা ধাতা 
[পতামহ। ক আজ্ঞা তোমার, দেবপাঁত 2" 

কাহতে লাগলা পুনঃ সুরেন্দ্র বাসব 
অস:রার:- "পালিতে এ বপুল জগত 
সৃজন, হে দেবগণ, আমাসবাকার। 
অতএব কেমনে যে রক্ষক, সে জন 
হইবে ভক্ষক”৮ যথা ধর্ম জয় তথা। 

অন্যাযষ কারতে যাঁদ আরাম্ভ আমরা, 
সবর/স,রে বিভিদ কি থাকিবেক. কহ, 
জগতে ৮ িতিজবৃন্দ অধম্মেতে রত; 
কেমনে, আমরা যত আঁদাঁতিনন্দন, 
অমর, 'ন্রা্দব-বাসী, তার সুখভোগণী, 
মাচরিব, নিশা৯র আচরে যেমাতি 
পাপাচাব 2 চল সবে ব্রহ্মার সদনে__ 
1নবোঁদ চরণে তাঁর এ ঘোর বিপদ 
হৈ কতান্ত দণ্ডধর, সর্ব-অন্তকার, - 
হে সণবদমন বায়কুলপাঁতি, রণে 
অজেয় হে তারকসূদন ধনুদ্ধ্ণার 
শাখধ,জ. হে বরুণ, ীবপু-ভস্মকর 
শরানলে,হে কুবের, অলকার নাথ, 
পুজ্পকবাহন দেব, ভীম গদাধর, 
ধনেশ, আইস সবে যথা পদ্মযোন 
পদ্মাসনে বসেন অনাঁদ সনাতন। 
এ মহ-লঙ্কটে, কহ, কে আর বক্ষিবে 

[তিনি বিন। 'ন্রভুবনে এ সুর-সমাজে 
তাঁহার রাক্ষিত; চল 'বারাণির কাছে!" 

এতেক কাহয়া দেব '্রাদবের পাত 
বাসব. স্মরিলা চিত্ররথে মহারথাঁ। 
অগ্রসার করযোড়ে নামলা দেবেশে 
চন্ররথ: আশাব্বাঁদ কাহলা সুমাতি 

৩০ বরণ । 

৩১ রজভূজ- রজতের ন্যায় শূত্রবর্ণ বাহু। রজত অর্থে 'রজ'-এর বাবহার মধসূদনের একটি মদদ্রাদোষ- 

1বশেষ। 



১৬ মধুসূদন র৮নাবলী 

বজপাণি, “এ দিক্পালগণ সহ আম 
প্রবোশব রক্ষপূরে; রক্ষা কর, রাঁথ, 
দেবকুলাঙ্গনা যত দেবেশবরী সহ" 

[বিদায় মাগিয়া পুরন্দর সৃরপাঁতি 
শচীর নিকটে, সহ ভীম প্রভঞ্জন, 
শমন, তপনসুত,. তিমিরবিলাসী, 
ষড়ানন তারকার, দ:জ্জয় প্রচেতা, 
ধনদ অলকানাথ, প্রবেশ কারিলা 
ব্ক্ষপুরে- মোক্ষধাম, জগত-বাঞ্চত। 

তবে চিন্ররথ রথ গন্ধব্ব-ঈশ্বর 
মহাবলণী, দেবদত্ত শঙ্খ ধার করে, 
ধ্বানলা সে শঙ্খবর। সে গভীর ধনান 
শুনিয়া অমনি তেজ্বিনী দেবসেনা 
অগণ্য, দুব্বার রণে, গরাঁজ উঠিলা 
চাঁর দিকে । লক্ষ লক্ষ আস, নাগরাশ 
উদ্গীর পাবক যেন, ভাঁতল আকাশে! 
উঁড়ল পতাকাচয়, হায় রে, যেমাতি 
রতনে রাঞ্জত-অঙ্গ বিহঙ্গম-দল' 
উঠ রথে রথ দর্পে ধনু টঙ্কারল। 
চাপে পরাইয়া গুণ: ধার গদা করে 
কারপৃচ্ঠে চড়ে কেহ, কেশরী যেমাঁত 
চড়ে তৃঙ্গ-ীগার-শৃঙ্গে; কেহ আরোহলা 
(গরুড়-বাহনে যথা দেব চক্রপাঁণি) 
অশ্ব, সদাগতি সদা বাঁধা যার পদে! 
শৃূল হস্তে, ঘেন শৃুলনী ভীষণ নাশক, 
পদাতিক-বৃন্দ উঠে হুহহুঙকার কার, 
মাতি বীরমদে শান সে শঙ্খাননাদ! 
বাঁজল গম্ভীরে বাদ্য, যার ঘোর রোল 
শুনি নাচে বীরীহয়া, ডমরুর রোলে 
নাচে যথা ফাণবর- দুরন্ত দংশক-- 
বষাকর: ভর প্রাণ বিদরে অমাঁন 
মহাভয়ে! সুর-সৈন্য সাঁজল নামষে, 
দানব-বংশের ত্রাস. রক্ষা কারবারে 
স্বগেরি ঈশ্বর দেবী পৌলোমী সুন্দরী, 
আর যত সুরনারী; যথা ঘোর বনে 
মহা মহাীরুহব্যহ, িস্তারিয়া বাহু 
অযৃত, রক্ষয়ে সবে ব্রততীর কুল, 
অলকে ঝলকে যার কুস্ম-রতন 
অমল জগতে. রাজ-ইন্দ্রাণী-বাঞ্থিত। 

যথা সপ্ত 'সম্ধু বেড়ে সত বুসুধাৰে, 

জগংজননী, ভ্রিদিবের সৈন্যদল 
বোঁড়লা 'ন্লিদবদেবী অনন্ত-যৌবনা 
শচশরে, সাপাঁট করে চন্দ্রাকার ঢাল, 
আঁস, আগ্নাশখা যেন;--শত প্রাতসরে 
বোঁড়লা সংচন্দ্রাননে চতুস্কন্ধ দল। 
তবে চিন্ররথ রথা, সুজ মায়াবলে 
কনক-ীসংহ-আসন, অতুল, অমল. 
জগতে. যুখ্ড়য়া কর, কাহলা প্রণাম 
পৌলোমীরে, “এ আসনে বসুন মাহষী, 
দেবকুলে*বরী; যথা সাধ্য, আম দাস. 
দেবেন্দ্র-অভাবে, রক্ষা কারব তোমারে ।” 

বাঁসলা কনকাসনে বাসব-বাসনা 
মৃগাক্ষ। হায় রে মার, হেরি ও বদন , 
মালন, কাহার হিয়া না বিদরে আজ : 
কার রে না কাঁদে প্রাণ, শরদের শাঁশ, 
হোর তোরে রাহহগ্রাসে 2 তোরে, রে নানি, 
বিষগ্রবদনা, যবে কুমুদিনী-সখশ 
নাশ আস, ভানুপ্রয়ে, নাশে সখ তোর! 

হেরি ইন্দ্রাণীরে যত সূচারুহাঁসনী 
দেবকামিন সন্দরী, আস উতারলা 
মৃদুগতি। আইলেন ষষ্ঠী মহাদেবী-- 
বঙ্গকুলবধূ যারে পূজে মহাদরে, 
মঙ্গলদায়নী; আইলেন মা শীতলা, 
দুরন্ত বসন্ততাপে তাপিত শরীর 
শীতল প্রসাদে যাঁর মহাদয়াময়ন 
ধান্রী: আইলেন দেবী মনসা, প্রতাপে 
যাঁহার ফণীন্দ্র ভীত ফাঁণকুল সহ. 
পাবক নিস্তেজ যথা বারি-ধারা-বলে: 
আইলেন সুবচনী- মধুর-ভাঁষণী ;০২ 
আইলেন যক্ষেশ্বরী মুরজা সুন্দরী, 
কুপ্জরগাঁমনী: আইলেন কামবধু 
রাত: হায়! কেমনে বার্ণব অল্পমাত 
আমি ও রুূপমাধূরাঁ,-ও স্থির যৌবন, 
যার মধুপানে মন্ত স্মর মধুসখা 
নিরবাধ? আইলেন সেনা সুলোচনা, 
সেনানীর প্রণয়িন_ রূপবত সতী! 
আইলা জাহ্বী দেবী-_ভীম্মের জননী; 
কালিন্দী আনন্দময়খ, যাঁর চারু কূলে 
রাধাপ্রেম-ডোরে-বাঁধা রাধানাথ, সদা 
ভ্রমেন, মরাল যথা নাঁলননীকাননে !০০ 

৩২ ষম্তী, শীতলা, মনসা, সৃবচনীর ম্ভত বাংলা দেশের একান্ত লৌকিক দেবীকে কাব পৌরাণিক 
দেবপাঁরমণ্ডলে স্থান দিয়েছেন, এ ঘটনা লক্ষ্য করার মত। ৩৩ ব্রজলশলার উল্লেখ । 



[তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য : তৃতীয় সর্গ 

আইলা মুরলা সহ তমসা 'বিমলা-_ 
বৈদেহীর সখ দোৌহে;_ আর কব কত? 
অগণ্য সুরসন্দরী, ক্ষণপ্রভা-সমণ 
প্রভায়, সতত কিন্তু অচপলা যেন 
রত্বকান্তিছটা, আস বসিলা চৌঁদিকে; 
যথা তারাবলী বসে নীলাম্বরতলে 
শশী সহ. ভার ভব কাণ্চন-বিভাসে' 

বাঁসলেন দেবীকুল শচীদেবী সহ 
রতন-আসনে , হায়, নীরব গো আজ 
বষাদে! আইলা এবে বিদ্যাধরী-দল। 

আইলা উর্ব্বশশ দেবী. ভ্রাদবের শোভা, 
ভব-ললাটের শোভা শাঁশকলা যথা 
আভাময়ী। কেমনে বার্ণব রূপ" তব 
হে ললনে. বাসবের প্রহরণ তুমি 
অব্যর্থ! আইলা চারু চন্রলেখা সখা, 
[বিশালাক্ষী যথা লক্ষমী-__মাধব-রমণী। 
আইলেন মশ্রকেশী,- যাঁর কেশ. তব. 
হে মদন. নাগপাশ- অজেয় জগতে । 
আইলেন রম্ভা.- যাঁর উরূর বর্তৃল 

আইলেন মেনকা: হে গাঁধর নন্দনৎ্ 
আভমান, যার প্রেমরস-বারষণে 
নিবাঁরলা পুরন্দর তপ-আঁশ্ন তব, 
নিবারয়ে মেঘ যথা আসার বরাষ 
দাবানল ।৬ শত শত আসিয়া অপ্সরণ, 
নতভাবে ইন্দ্রাণীরে নাম, দাঁড়াইলা 
চার দকে; যথা যবে. হায় রে স্মারলে 
ফাটে বুক!-ত্যাজ ব্লজ বজকুলপাঁতি 
অক্ুরের সহ চলি গেলা মধুপুরে, 
শোকিনী গোপিনীদল, যমুনা-পুলিনে, 
বোঁড়ল নীরবে সবে রাধা ধিলাপনশ ॥০৭ 

ইতি শ্রীতলোত্তমাসম্ভবে কাব্যে রক্ষপূরীতোরণ 
নাম 'দ্বতীয় সর্গ। 

তৃতনয় সর্গ 

হেথা তুপ্লাসাহ৯ সহ ভীম প্রভঞ্জন__ 
বায়ুকুল-ঈশবর._ প্রচেতাঃ পরন্তপ, 
দণ্ডধর মহারথী-তপন-তনয়-- 
যক্ষদল-পাঁত দেব অলকার নাথ, 
সুরসেনানী শরেন্দ্র- প্রবেশ কারলা 
ব্ক্ষপুরী। এড়াইয়া কাণ্চন-তোরণ 
[হরণ্ময়, মৃদুগাতি চাললা সকলে, 
পদ্মাসনে পদ্মযোনি বিরাজেন যথা 
[পতাময়। সনপ্রশস্ত স্বর্ণপথ দয়া 
চাঁললা দিক্পাল-দল পরম হরষে। 
দুই পাশে শোভে হৈম তরুরাজনী, তাহে 

ফল,--হায়, কেমনে বার্ণব ফল-ছটা ? 
সে সকল তরশাখা-উপরে বাঁসয়া 
কলস্বরে গান করে 'পিকবরকুল 
[বিনোদ 'বাঁধর হয়া! তরুরাজী-মাঝে 

৩৪ ক্ষণপ্রভা__বিদযুৎ । 

শোভে পদ্মরাগমাণ-উৎস শত শত 
বরাষ অমৃত. যথা রাঁতির অধর 
বিম্বময়, বর্ষে, মার, বাকা-সুধা, তুষি 
কামে কর্ণকৃহর! সুমন্দ সমীর-_ 
সহ ঞন্ধ” শবারাণ্চর চরণ-যুগল- 
অরাঁবন্দে জল্ম যার-বহে অনুক্ষণ 

 আমোদে পাীরয়া পুরী। কি ছার ইহার 
কাছে বনস্থলশর নিশ্বাস, যবে আস 
বসন্তাঁবলাসী তাযালঙ্গয়ে কামে মাত 
সে বসপন্দরী, সাজাইয়া তার তনু 
ফুল-আভরণে! চাঁর দিকে দেবগণ 

 সুমেরু নগেন্দ্র যথা অতুল জগতে! 

৩৫ ব*বামনন।" 

সে সদনে করে বাস রন্গপুরবাসী, 
রমার রম-উরসে যথা শ্রীনিবাস 

মাধব! কোথায় কেহ কুসুম-কাননে, 

৩৬ মেনকার দ্বারা িশ্বামিন্রের তপোভঙ্গ এবং শকুল্তলাঁর জল্মকাহনীর প্রাত হাঁঞ্গাত। 
০৭ ব্রজলীলার উল্লেখ। 

মধ_২ 
১ ইন্দ্র 
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কুসম-আসনে বাঁস, স্বর্ণবীণা করে, 
গাইছে মধুর গীত; কোথায় বা কেহ 
ভ্রমে, সদানন্দ সম সদানন্দ মনে 
মঞ্জ কুঞ্জে, বহে যথা পীষূষ-সাঁললা১৯) 
নদী, কল কল রব কার 'নরবাঁধ, 
পার বক্ষস্থলে হেম-কমলের দাম; 
নাচে সে কনকদাম মলয়-হল্লোলে, 
উক্বশশীর বক্ষে যথা মন্দারের মালা, 
যবে নত্য-পাঁরশ্রমে ক্লান্তা সীমান্তিনী 
ছাড়েন নিশ্বাস ঘন, পাুঁর সুসৌরভে 
দেব-সভা ! কাম হায়, বিষম অনল 
অন্তারত!- হৃদয় যে দহে, যথা দহে 
সাগর বাড়বানল! ক্রোধ বাতময়, 
উথলে যে শোণিত-তরঙ্গ ডুবাইয়া 
[ববেক! দুরন্ত লোভ- বিরাম-নাশক, 
হায় রে, গ্রাসক যথা কাল, তবু সদা 
অশনায় পড়ত! মোহ- কুসৃমডোর, 
কিন্তু তোর শৃঙ্খল. রে ভব-কারাগার, 
দৃঢ়তর! মায়ার অজেয় নাগপাশ! 
মদ- পরমত্তকারী, হায়, মায়া-বায়ু, 
ফাঁপায় যে হৃদয়, কূরস যথা দেহ 
রোগীর! মাৎসর্য-যার সুখ, পরদুখে, 
গরলকণ্ঠ!-এ সব দ:জ্ট পু. যারা 
প্রবেশ জীবনফুলে, কাঁট যেন, নাশে 
সে ফুলের অপরূপ রূপ, এ নগরে 
নারে প্রবেশিতে, যথা বিষান্ত ভূজগ 
মহোৌষধাগারে। হেথা 'জিতৌন্দ্রয় সবে, 
বহ্মার নিসর্গধারী, নদচয় যথা 
লভয়ে ক্ষীরতা বাহ ক্ষীরোদ সাগরে! 

ভূলিলা দেবেশ-দল মনের বেদনা 
মহানন্দে! ফুলবনে প্রবোশিয়া, কেহ 
তুলিলা সুবর্ণফুল; কেহ, ক্ষুধাতুর, 
পাঁড়য়া অমৃতফল ক্ষুধা নিবারিলা: 
কেহ পান কাঁরলা পীযূষ-মধু সুখে: 
সগ্গীত-ঙরঙ্গে কেহ কেহ রঙ্গে ঢাল 
মনঃ, হৈম তরুমূলে নাঁচিলা কৌতুকে। 

এইর্্পে দেবগণ ভ্রমিতে ভ্রামতে 
উতারলা 'বাঁরণির মান্দর-সমীপে 
স্বর্ণময়; হশরকের স্তম্ভ সার স্যার « 

শোঁভছে সম্মুখে, দেবচক্ষ: যার আভা 
ক্ষণ সাঁহতে অক্ষম! কে পারে বার্ণতে 
তাঁহার সদন 'বশ্বম্ভর সনাতন 
যান 2 কিম্বা ক আছে গো এ ভবমণ্ডলে 
যার সহ তাহার তুলনা কার আম? 
মানব-কল্পনা কভু পারে কি কাল্পতে 
ধাতার বৈভব-_যান বৈভবের 'নাঁধ £ 

দৌখলেন শ্দবগণ মান্দর-দুয়ারে 
বাঁস সুকনকাসনে বিশদবসনা 
ভান্তি-_-শান্ত-কুলে*বরী, পাঁতিতপাবনন, 
মহাদেবী। অমান দিক্পাল-দল নাম 
সাম্টাঙ্গে, পৃজিলা মার রাঙা পা দুখানি! 
“হে মাতঃ,-একাঁহলা ইন্দ্র কৃতাঞ্জীলপুটে-_ 
“হে মাতঃ, তামিরে যথা বনাশেন উষা. 
কলুষনাশনী তুমি! এ ভবসাগরে 
তুমি না রাখলে, হায়, ডুবে গো সকলে 
অসহায়! হে জনান, কৈবল্যদাঁয়নি,২ 
কৃপা কব আমা সবা প্রাত- দাস তব।"__ 

আশীষ কাঁরলা দেবী যত দেবগণে 
মৃদু হাসি, পাইলেন 'দব্য চক্ষু সবে। 
অপর আসনে পরে দোঁখলা সকলে 
দেবী আরাধনা, ভক্তিদেবীর স্বজন, 
একপ্রাণা দোঁহে। পুনঃ সাম্টাঙ্গে প্রণাম, 
কাহতে লাঁগলা শচনকান্ত কৃতাঞ্জীল- 

পুটে_-"হে জনান, যথা আকাশমণ্ডলী 
ননাদবাহিনী, তথা তুমি, শল্তীশ্বাঁর, 
বিধাতার কর্ণমূলে বহ গো সতত 
সেবক-হৃদয়-বাণী। আমা সবা প্রাত 
দয়া কর, দয়াময়, সদয় হইয়া ।" 

শুনিয়া ইন্দ্রের বাণী, দেবী আরাধনা-- 

- চাহে যথা সূর্যমুখী রবিচ্ছবি পানে 
কিলা,_“আইস, ওগো সাথ বিধুমখি, 
চল যাই লইয়া ?দক্পাল-দলে যথা 
পদ্মাসনে বরাজেন ধাতা; তোমা 'বনা 
এ হৈম কপাট, সাথ, কে পারে খুলিতে 2" 
“খাল এ কপাট আম বটে; কিন্তু, সাথ.” 
(উত্তর কাঁরলা ভান্ত) “তোমা 'াবনা বাণশ 
কার শুন, কর্ণদান করেন বিধাতা £ 

৯৫৯) পীযূষ_অমৃত। 'ম্ন্তদায়িনী। 
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চল যাই, হে স্বজান, মধুর-ভাঁষাণি,_ 
খুূলব দুয়ার আম: সদয় হৃদয়ে, 
অবগত করাও ধাতারে, ক কারণে 
আসি উপাস্থত হেথা দেবদল, তুমি ।" 

তবে ভান্ত দেবীশ্বরী সহ আরাধনা 
অমৃত-ভাঁষণশ, লয়ে দেবপাঁতিদলে 
প্রবোশিলা মন্দগাঁতি ধাতার মান্দিরে 
নতভাবে। কনক-কমলাসনে তথা 
দেখলেন দেবগণ স্বয়ম্ভু লোকেশে! 
শত শত রন্দ-ধাঁষ বসেন চৌদিকে, 
মহাতেজা, তেজোগুণে জিনি দিনন।থে, 
কাণ্চন-কিরীট শিরে! প্রভা আভাময়ী,_ 
মহার্পবতী সতাঁ,-দাঁড়ান সম্মুখে 
যেন াবধাতার হাস্যাবলশ মার্তমতী। 
তাঁর সহ দাঁড়ান সুবর্ণবীণা করে, 
বীণাপাঁণ, স্বরসুধা-বর্ষণে বিনোদি 
ধাতার হৃদয়, যথা দেবী মন্দাঁকন” 
কলকল-রবে সদা তুষেন অচল- 
কুল-ইন্দ্র হিমাচলে- শহানন্দময়ী । 
শ্বেতভৃজা. শ্বেতাব্জে«ীবরাজে পা দুখান, 
বন্তোৎপল-দল যেন মহেশ-উরসে , 
জগৎ-পুঁজতা দেবী-কাঁবকুল-মাতা! 

হেরি বারাণর পাদ-পদ্ম, সৃরদল, 
মমান শচী-রমণ সহ পণ জন-_ 
নাঁমলা সাম্টাঙ্গে। তবে দেবী আরাধনা 
যাঁড় কর কলস্বরে কাহিতে লাগলা;_ 

"হে ধাতঃ, জগত-পতঃ, দেব সনাতন, 
দয়াসম্ধু! সুন্দ উপসন্দাসুর বল?, 
দাল আদতেয়-দলে বিষম সংগ্রামে, 
বাঁসয়াছে দেবাসনে পামর দেবার, 
লণ্ডভণ্ড কার স্বর্গ-_দাবানল যথা 
বনাশে কুসূমে পাঁশ কুসমকাননে 
সব্বভুক্! রাজ্যচ্যুত, পরাভূত রণে, 
তোমার আশ্রয় চায় নিরাশ্রয় এবে 
দেবদল,_নিদাঘার্ত পাঁথক যেমাঁত 
তরুবর-পাশে আসে আশ্রম-আশায় ৷ 
হে বিভো জগংযোনি,৪ অযোন আপাঁন, 
জগদন্ত€ নিরন্তক,৬ জগতের আদি 
অনাঁদ! হে সব্্বব্যাঁপ, সব্্বজ্ঞ কে জানে 

৩ মেবতাব্জ--শ্বৈতপদ্ম। 
৬যার শেষ নেই। 

১১ 

মাহমা তোমার 2 হায়, কাহার রসনা, 
দেব কি মানব._গুণকীর্তনে তোমার 
প।রক» হে বিশবপাঁতি, বিপদের জালে 
বদ্ধ দেবকুলে, দেব, উদ্ধার গো আঁজ।” 

এতেক ানবোদ তবে দেবী আরাধনা 
নীরব হইলা, নাম ধাতার চরণে 
কৃতাঞ্জীলপুটে। শুন দেবীর বচন__ 
কি ছাব তাহার কাছে কাকলী-লহরী 
মধ্কালে *- উত্তর করিলা সম।তন- 
ধাতা: "এ বারতা, বংসে, আবাঁদত নহে। 
সুন্দ উপসুন্পাসৃুর দৈব-বলে বলা; 
কঠোর তপস্যাফলে অজেয় জগতে। 
ক অমর কবা নর সমরে দুব্বার 
দোঁহে' ভ্রাতিভেদ ভিন্ন অন্য পথ নাহ 
নিবারিতে এ দানবদ্বয়ে। বায়ু-সখা 

সহ বায়; আক্রীমলে কানন, তাহারে 
কে পানে রোধতে-কার পরারুম হেন -" 

এতেক কাঁহল। দেব দেব-প্রজাপাতি। 
অমান কারয়া পান ধাতার বচন- 
ধু. রন্ষ-পুরী সৃখতরত্ণে ভাঁসল' 
শৈীভল। উজ্জদ্রলতরে প্রভা আভাময়ী, 
বিশাল-নয়না দেবী । আঁখল জগত 
পুল সপাঁরমলে, কমল-কাননে 
অযূত কমল যেন সহসা ফুটিয়া 

' দল পাঁরমল-সুধা সুমন্দ আনিলে' 

৪ বশবন্্রম্টা রহ্গা। 
৭আমোদিল। 

যথায় সাগর-মাঝে প্রবল পবন 
বলে ধ র পোত, হায়, ডুবাইতোছলা 
তারে, শান্ত-দেবী তথা উতার সত্বরে, 
প্রবোধি মধুর ভাষে, শান্তিলা মারুতে। 
কালের নশ্বর *বাস-অনলে যেখানে 
ভস্মময় জীবকুল (ফুলকুল যথা 
নিদাঘে) জীবনামৃত-প্রবাহ সেখানে 
বাহল, জ্শনন দান কার জাঁবকৃলে”_ 
[নাশর শাঁশর-বিন্দ সরসে যেমাত 

প্রবোশলা প্রাত গৃহে মঙ্ঞাল-দাঁয়নী 
মঙ্গলা! সুশস্যে পূর্ণা হ্বাঁসলা বসুধা;_ 
প্রমোদে মোদিলণ বিশ্ব বিস্ময় মানিয়া! 

তবে ভন্তি শন্তীশ্বরী, সহ আরাধনা, 

"বিশ্বের অন্তও ব্রহ্মার মধ্যে । 
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প্রফুল্লবদনা যথা কমলিনী, যবে 
ত্বষাম্পাতি দিননাথ তাড়াই-তিমিরে, 
কনক-উদয়াচলে আঁস দেন দেখা ;-- 
লইয়া 'দকৃপালদলে, যথা বাঁধ প্যাজ 
পতামহে, বাহারিলা ব্রহ্মালয় হতে। 

“হে বাসব,” কহিলেন ভান্ত মহাদেব, 
“সুরেন্দ্র, সতত রত থাক ধম্মপথে। 
তোমার হৃদয়ে, যথা রাজেন্দ্র-মান্দরে 
রাজলক্ষমী, 'ববরাজব আম হে সতত ।" 

এই যে প্রচণ্ড দণ্ড, ব্রহ্মান্ডনাশক, 
শিখোঁছ ধারতে এরে: কিন্তু নাহ জান 
চালাইতে লেখনশ, পাঁশতে শব্দার্ণবে 
অর্থরত্ব-লোভে- যেন বিদ্যার ধীবর।" 

"আমিও অক্ষম যম-সম"- উত্তারলা 

. প্রভঞ্জন--“সাধবারে তোমার এ কাজ, 

শবধূমুখী সখশী মম ভান্ত শল্তীশ্বরী,-- 
কাঁহলেন আরাধনা মৃদুমন্দ হাঁসি _ 
"শবরাজেন যাঁদ সদা তোমার হৃদয়ে, 
শচশকান্ত, নিতান্ত জানও আম তব 
বশনীভূতা! শশশ যথা কোমুদী সেখানে । 

_মাঁণ, আভা, একপ্রাণা: লভ এ রতনে, 
অযতনে আভা লাভ কাঁরবে, দেবেশ! 

কালন্দীরে পান সিন্ধু গঙ্গার সঙ্গমে 1" 
গবদায় হইলা তবে সুরদল, সেঁবি 

দেবীদ্বয়ে। পরে সবে ভ্রামতে ভ্রামতে, 
উতাঁরলা পুনঃ যথা পীযৃষ-সাললা 
বহে নিরবাধ নদী কলকল কলে-_ 
সবর্ণতাঁটনী: যথা অমরী বলততাী, 
অমর সুতরুকূল: স্বর্ণকাঁন্তি ধার 
ফুলকুল ফোটে নিতা স্বানকুঞ্জবনে, 
ভার সুসৌরভে দেশ। হৈম বক্ষমূলে,. 
রাঁজত কুসুম-রাগে,বঁসিলেন সবে। 

কাহলা বাসব তবে ঈষৎ হাঁসয়া.__ 
'“দাঁতিজ-ভূজ-প্রতাপে, রণ পরিহার, 
আইলাম আমা সবে ধাতার সমীপে 
ধায়ে রড়ে-বাঁধর বিধান বোধাগম ! 
ভ্রাতভেদ ভিন্ন অন্য নাহ পথ; কহ, 
ক বুঝ সঙ্কেত-বাক্যে, কহ, দেবগণ ? 
[বাচার করহ সবে: সাবধানে দেখ 
[ক মর্ম ইহার। দুধে জল যাঁদ থাকে, 
তবু রাজহংসপাঁতি পান করে তারে, 
তেয়াঁগয়া তোয়ঃ! কে কি বুঝ, কহ. শান ।"- 

উত্তর কাঁরলা যম;--"এ 'বষয়ে, দেব 
দেবেন্দ্র, স্বীকার আম নিজ অক্ষমতা । 
বাহু-পরাকমে কর্ম্ম-নিব্বাহ যেখানে, 
দেবনাথ, সেথা আম । তোমার প্রসাদে 

বাসব! করীর কর যথা, পাঁর আঁম 
উপাঁড়তে ভরুবর, পাষাণ চৃর্ণতে, 
চিরধীর শৃঙ্গধরে বজ্রসম চোটে 
অধীরতে, কিন্তু নার তুলিতে বাছিয়া 
এ সাঁচি, হে নমুচিস্দন* শচীপাত।" 

উত্তর কাঁরলা তবে স্কন্দ তারকার 
মৃদু স্বরে .-"দেহ, ওহে দেবকুলপাঁতি, ' 
দেহ অনুমতি মোরে, যাই আম যথা 
বসে সুন্দ উপসন্দ- দুরন্ত অসুর। 
যুদ্ধার্থে আহ্বান গিয়া ভাই দুই জনে। 
শুন মোর শঙ্খধ্নি রুষবে অমান 
উভয়, কাহব আম-তোমাদের মাঝে 
বরশ্রেষ্ভ বীর যে, গ্রহ দেহ আঁস।' 
ভাই ভাই 'বরোধ হইবে এ হইলে। 
সুন্দ কাঁহবেক আম বীর-চূড়ামাণ : 
উপসূন্দ এ কথায় সায় নাহ দিবে 
আভমানে। কে আছে গো, কহ. দেবপাতি, 
রথীকুলে, স্বীকারে যে আপন ন্যনতা 2 
ভাই ভাই ?ববাদ হইলে, একে একে 
বাঁধব উভয়ে আমি 'বাঁধর প্রসাদে-- 
বধে যথা বারণার বারণ-ঈশ্বরে ।" 

শুন সেনানীর বাণ, ঈষং হাঁসয়া 
কাঁহতে লাঁগলা দেব যক্ষকুল-রাজা 
ধনেশ "যা কহিলেন হৈমবতাঁসূত, 
কীত্তকাকুলবল্পভ. মনে নাহ লাগে। 
কে না জানে ফণী সহ বিষ চিরবাসী 2 
দংঁশলে ভূজঙ্গ. বিষ-অশনি অমাঁন 
বায়গতি পশে অজ্গে-দুব্বার অনল। 

বিশেষতঃ, ক্ট-য্ুন্ধে দৈত্যদল রত। 
পাইলে একাকী তোমা. হে উমাকুমার, 
অবশ্য অন্যায়যুদ্ধ কারবে দানব 

*নমূচি দৈত্যকে হত্যা করোছলেন ইন্দ্র। পোরাণিক উল্লেখ । 
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পাপাচার। বৃথা তুমি পাঁড়বে সঙ্কটে, 
বীরবর! মোর বাণী শুন, দেবপাঁত 
মহেন্দ্র; আদেশ মোরে, ধনজালে বোঁড় 
বাধ আম- যথা ব্যাধ বধয়ে শার্দ্ল, 
আনায়-মাঝারে তারে আনিয়া কৌশলে-__ 
এ দুষ্ট দনুূজ দোঁহে! আঁবাঁদত নহে, 
বসুমতী সত মম বস-পূর্ণাগার, 
যথা পঙ্কাঁজনী ধনী ধরয়ে যতনে 
কেশর, মদন অর্থ। শবাঁবধ 'রতন-- 
তেজঃপ-ঞ্জ, নয়নরঞ্জন, রাশি রাশ, 
দেহ আজ্ঞা, দেব, দান কার দানবেরে। 
কার দান সুবর্ণ উজ্জল বর্ণ, সহ 
রজত. সশ্বেত যথা দেবী শ্বেতস্থুজা। 
ধনলোভে উন্মত্ত উভয় দৈত্যপাঁতি, 
অবশ্য বিবাদ কাঁর মারবে অকালে_ 
মাঁবল যেমাতি দ্বান্দ্, হায়, মন্দমাতি' 
সহ সংপ্রতীক ভ্রাতা লোভ [বভাবসু 1” 

উত্তর করিলা তবে জলেশ বরুণ 
পাশী:_“যা কাঁহলে সত্য, ক্ষকূলপাতি, 
অর্থে লোভ: লোভে পাপ: পাপ- নাশকারী। 
কিন্তু ধন কোথা এবে পাবে, ধনপাঁতি ? 
কোথা সে বসূধা শ্যামা, সবসুধারণন 
তোমার 2 ভূলিলে ক গো, আমরা সকলে 
দীন, পন্রহীন তরু হিমানীতে যথা, 
মআাঁজ।! আর আছে ক গো সে সব বভ্ 
আার কি-কি কাজ কন্তু এ মিছা বলাপে* 
কহ, দেবকুলনাধ, কি বাধ তোমার 2" 

কাহতে লাগিলা তবে দেব পুরন্দর 
অসরারি:--"ভাঁস আমি অজ্ঞাত সাঁললে 
কর্ণধার, ভাবনায় চিন্তায় আকুল, 
নাহ দেখ অনুকূল কূল কোন !দকে! 
কেমনে চালাব তরী বুঝতে না পার 2 
কেমনে হইব পার অপার সাগর 2 
শন্যতূণ আমি আজ এ ঘোর সমরে। 
জ্্রাপেক্ষা তঈক্ষ মম প্রহরণ যত, 
তা সকলে নবারল এ কাল সংগ্রামে 
অসুর। যখন দুষ্ট ভাই দুই জন 
আরাম্ভিলা তপঃ, আম পাঠান যতনে 
স্কোশিনী উব্বশীরে: কিন্তু দৈববলে 

বিফলাবভ্রমা বামা লজ্জায় ফারল,_ 

১রক্স ধারণ করেন যান ৯০ দ্রুতগাঁত। 

২১৪ 

গারদেহে বাঁজ যথা রাজীব! সতত 
অধীর সুধীর খাঁষ যে মধুর হাসে, 
শোভিল সে বৃথা, হায়, সৌদামনী যথা 
অন্ধজন প্রাত শোভে বৃথা প্রজবলনে ! 
যে কেশে নিগড় সদা গড়ে রাঁতপাতি; 

যে অপাঙ্গাবষানলে জবলে দেব-হিয়া ; 
নারল সে কেশপাশ বাঁধতে দানবে! 
বিফল সে বিষানল, হলাহল যথা 
নীলকণ্ঠ-কণ্ঠদেশে! কি আর কাঁহব,”_ 
বৃথা মোরে জিজ্ঞাসহ, জলদলপাতি।” 

এতেক কাহয়া দেব দেবেন্দ্র বাসব 
নশরাবলা, আহা, মার, নিশ্বাস বিষাদে! 
1[বষাদে নীরব দৌখ পৌলোমীরঞ্জনে. 
মৌনঙাবে বাঁসলেন পণদেব রথী। 

হেন কালে -ীবাঁধর অদ্ভূত লীলাখেলা 
কে পারে বাঝতে গো এন্ব্ক্সাডমণ্ডলে 2 
হেন কালে অকস্মাৎ হইল দৈববাণসী। 
আন বিশবকম্মায়, হে দেবগণ, গড় 

বামায- অঙ্গনাকূলে অতুলা জগতে। 

ন্রলোকে আছয়ে যত স্থাবর, জঙ্গম, 
ভূত. তল তিল সব। হইতে লইয়া, 
সজ এক প্রমদারে-_ ৬ব-প্রমোদনী। 
৩। হতে হইবে নম্ট দুষ্ট অমরার।"- 

তবে দেবপাত, শান আকাশ-সম্ভবা- 
৬|রতশী, পবন পানে চাঁহয়। কাহলা,_ 
"যাও তাঁম. আন হেথা, বায়ুকুল-রাজা, 
আঁবল। মন বিশ্বকম্ম, শিল্পীকুলরাজে !” 
শন দেবেন্দ্রের বাণী, অমাঁন তখান 

প্রওঞ্জন শ.ন্যপথে ডাঁড়লা সৃমতি 
আশগ.১"_ কাঁপল বিশ্ব থর থর করি 
আতঙ্কে. প্রমাদ গাঁণ আস্থর হইলা 
জশীবকল, যথা যবে প্রলয়ের কালে, 
টঙ্কার 'পনাক১১ রোষে পিনাকী ধূজ্জাটি১২ 
বিশবনাশ। পাশুপত৯১ ছাড়েন হওকারে! 

চাল গেলা পবন, পবনবেগে দেব 
শূন্যপথে। হেথা রক্গপুরে পণ্জন 
ভাঁসল। -মানস-সরে রাজহংস যথা-_ 
আনন্দ-সলিলে সদানন্দের সদনে! 
যে যাহা ইচ্ছিলা তাহা পাইলা তখাঁন। 

| যে আশা, এ ভবমরুদেশে মরণীচিকা, 

১৯মহাদেবের ধনূক। ৯২ মহাদেব । 
১৩ মহাদেব বা পশপতির বিশ্বে প্রলয় ঘটাবার অস্তর। 



২২ মধূস্দন রচনাবলী 

ফলবতাঁ নিরবাধ বিধির আলয়ে! 
মাঁগলেন সুধা শচণীকান্ত শান্তমাতি; 
অমান সুধালহরা বাহল সম্মুখে 
কলরবে। চাহলেন ফল জলপাতি; 
রাশ রাশ ফল আস সুবর্ণ বরণ 
পাঁড়ল চোঁদকে। যাঁচিলেন ফুল দেব- 
সেনানী; অযৃত ফুল, স্তবকে স্তবকে 
বোঁড়ল শরেন্দ্রে যথা চন্দ্রে তারাবলণ। 
রত্নাসন মাগি তাহে বাঁসলা কুবের-_ 
মাণময় শেষের অশেষ দেহোপাঁরি 
শোভিলেন যেন পাতাম্বর চিন্তামাঁণ। 
ভ্রামতে লাগিলা যম মহাহস্টমাতি, 
যথা শরদের কালে গগনমণ্ডলে, 
পবন-বাহনারোহা, ভ্রমে কুতৃহলনী 
মেঘেন্দ্, রজনীকান্ত-রজঃকান্তি হোর.-- 
হেরি রত্নাকারা তারা, সুখে মন্দগাতি! 

এড়াইয়। ব্রক্ষপুরী, বায়ুকুল-রাজা 
প্রভপ্ন.৯” বায়ুবেগে চলিলেন বল 
যথায় বসেন বশ্বোপান্তে মহামাঁতি 
বিশবকম্্মা। বাতাকারে ডীঁড়লা সুরথী 
শৃন্যপথে, উলিয়া নীলাম্বর যেন 
নীল অম্বুরাঁশ। কত দূরে 'ত্বষাম্পাতি 
দিনকান্ত রবিলোকে আস্থর হইল। 
ভাবি দুস্ট রাহ বুঝি আইল অকালে 
মুখ মৌল। চন্দ্রলোকে রোহণশীবলাসশ- 
সুধাঁনাধ, পাণ্ডুবর্ণ আতঙ্ছে স্মারয়া 
দুরন্ত বিনতাসৃতে.১৬ সুধা-আভলাষী! 
মাঁদলা নয়ন হৈম তারাকুল ভয়ে, 
ভৈরব দানবে হেরি যথা বিদ্যাধরন, 
পঙ্কাঁজনী তমঃপুঞ্জে: বাস্বীকর শিরে 
কাঁপলা ভরু বসুধা; উাঁঠলা গাঁজ্জয়া 
সম্ধু, দ্বন্দে রত সদা, চির-বোৌর হোঁর ১৭ 
সাঁজল তরঙ্গ-দল রণ-রঙ্গে মাত। 

এ সবে পশ্চাতে রাঁখ আঁখর 'নামষে 
চাঁল গেলা আশুগাঁত। ঘন ঘনাবলী 
ধায় আগে রড়ে ঝড়ে. ভূত-দল যথা 
ভূত-নাথ সহ। একে একে পার হয়ে 

১* পবন । ১৫ রোহিণন নক্ষত্রের স্বামী চন্দ্র পৌরাঁণক ব*বাস। 

সপ্ত আব্ধ,১* চলিলা মরুৎকুলনাধ 
আবশ্রান্ত, ক্লান্তি, শান্তি, সবে অবহোঁল 
চলে যথা কাল। কত দূরে যমপুরী 
ভয়ঙ্কর দেখলেন ভীম সদাগাতি।১৯ 
কোন স্থলে হিমানশীতে কাঁপে থরথরি 
পাঁপ-প্রাণ. উচ্চৈঃস্বরে বিলাপ দুম্মাতি :- 
কোন স্থলে কালাণ্নেয়-প্রাচর-বোম্টত 
কারাগারে জলে কেহ হাহাকার রবে 
নিরবাধ : কোথাও বা ভীম-মৃর্তধারণী 
যমদৃত প্রহারয়ে চণ্ড দণ্ড শিরে 
অদয় : কোথাও শত শকৃনি-মণ্ডলী 
বন্জরনখা, ঠিদাঁরয়া বক্ষঃ মহাবলে, 
ছন্ন ভিন্ন করে অন্ন; কোথাও বা কেহ, 

তৃষায় আকুল, কাঁদে বাঁস নদী-তীরে, 
করিয়া শত নাতি বৈতরণী-পদে 
বৃথা. না চাহেন দেবী দুরাত্মার পানে, 
তপাঁস্বনী ধনী যথা_ নয়নরমণশ-- 
কভূ নাহি কর্ণদান করে কামাতুরে_ 
[জতোন্দ্রয়া! কোথাও বা হোর লক্ষ লক্ষ 
উপাদেয় ভক্ষ্যদ্রবয, ক্ষুধাতুর প্রাণী 
মাগে ভিক্ষা ভক্ষণ -রাজেন্দ্র-দ্বারে যথা 
দারদ্র- -প্রহরী-বেত্র-আঘাতে শরশর 
জরজর। সতত অগণ্য প্রাণগণ 

আসতেছে দ্রুতগাঁত চার দক হতে, 
ঝাঁকে ঝাঁকে আসে যথা পতজ্গের দল 

দেখ অশ্নিশিখা.-হায়, প্যাঁড়য়া মারতে! 
নিস্পৃহ এ লোকে বাস করে লোক যত। 
হায় রে, যে আশা আসি তোষে সব্বজনে 
জগতে, এ দুরন্ত অন্তকপুরে গতি- 
রোধ তার' 'বধাতার এই যে 'বধান। 
মরু্স্থলে প্রবাহণী কভু নাহ বহে। 
আঁবরামে কাটে কট: পাবক না 'নবে। 

শত-সন্ধৃ-কোলাহল জান, দবানাঁশ, 
উঠয়ে র্ুন্দনধবান-কর্ণ বদরিয়া। 

হোর শমনের পুরী, বিস্ময় মানিয়া 
চলিলা জগতপ্রাণ পুনঃ দ্রুতগাতি 
যথায় বসেন দেব-ীশজ্পী। কতক্ষণে 

১৬1 বনতাসৃত-_গরুড়পক্ষী। 
৯*সমূদ্র ও বায়ুর মধ্যে শন্রুসম্বন্ধ, গ্রীক পৌরাঁণক 'বিশবাসের দ্বারা মধুসূদনের এই কল্পনা 

প্রভাঁবত। এই প্রসঙ্গের উল্লেখ নানাভাবে 'বাভন্ন কাব্যে বহুবার ঘটেছে। ১* সমদ্র। 
৯ যমালয়ের বর্ণনায় ভাঁজলের 'ঈীনড" এবং দান্তের "ডভাইন কমেভ'র প্রভাব পড়েছে। 

মেঘনাদবধ-কাব্যে এ বর্ণনা অনেক পাঁরণত এবং কতকটা মৌলিকতার লক্ষণযন্ত। 
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উত্তরমেরুতে বীর উতারলা আস। 
অদ্রে শোভল বিশ্বকম্ার সদন। 
ঘন ঘনাকার ধূম উড়ে হম্ম্যেপারি, 
তাহার মাঝারে হৈম গহাণগ্র অযৃত 
দ্যোতে, বিদ্যাতের রেখা অচণ্চল যেন 
মেঘাবৃত আকাশে. বা বাসবের ধনু 
মণিময়। প্রবেশিয়া পুর বায়পাত 
দেখিলেন চার দিকে ধাতু রাশ রাঁশ 
শৈলাকার; দেব বৈ*বানরে ।২০ 
পাই সোহাগায় সোণা গাঁলছে সোহাগে 

প্রেম-রসে; বহারছে রজত গাঁলয়া 
পুটে. বাহরায় যথা বিমল-সাঁলিল- 
প্রবাহ. পব্বত-সানু-উপাঁর যাহার 
পালে কাদাম্বনী ধনী; লৌহ, যার তনু 
অক্ষয়, তাঁপলে আগ্ন, মহারাগে ধাতু 
জবলে আগ্নসম তেজ.__আগ্নকুন্ডে পাড় 
পুড়িছে বিষম জরালা যেন ঘৃণা করি. 
নখরবে শোকাগ্ন যথা সহে বীীর- হিয়া। 

কাণ্চন-আসনে বাঁস বিশ্বকম্মা দেব, 
দেব-ীশল্পী, গাঁড়ছেন অপূবর্ব গড়ন, 
হেন কালে তথায় আইলা সদাগাত। 
হোঁর প্রভঞ্জনে দেব অমান উঠিয়া 
নমস্কার বসাইলা রত্র-সংহাসনে । 

"আপন কুশল কহ, বায়কুলে*বর,- 
কাহতে লাগলা 'বশবকর্্মা--"কহ, বাল, 
স্বর্গের বারতা । কোথা দেবেন্দ্র কুলিশী? 
কি কারণে, সদাগতি. গতি হে তোমার 
এ বিজন দেশে 2 কহ, কোন্ বরাঙ্গনা- - 
দেবী কি মানবী- এবে ধাঁরয়াছে, তোমা 
পাতি পীরতের ফাঁদ? কহ, যত চাহ, 
দব আম অলঙওকার._অতুল জগতে! 
এই দেখ নুপুর: ইহার বোল শান 

বীণাপাঁণ-বীণা দেব, 'ছল্ন-তার, খেদে! 
এই দেখ সুমেখলা :২৯ দেখি ভাব মনে, 
[বশাল নিতম্বাবম্বে কি শোভা ইহার! 
এই দেখ মুক্তাহার: হেরিলে ইহারে 
উরজ২-কমলযুগ-মাঝারে, মনোজ২০ 
মজে গো আপাঁন! এই দেখ, দেব, সিশথ; 
ক ছার ইহার কাছে, ওরে 'নিশশীথান, 
তোর তারাময় সিপথ! এই যে কঙ্কণ 

_খাঁচত রতনবন্দে, দেখ, গন্ধবহ। 
প্রবাল-কুপ্ডল এই দেখ, বীরমাঁণ ;__ 
কি ছার ইহার কাছে বনস্থলশী-কাণে 
পলাশ._ রমণনী-মনোরমণ ভূষণ! 
আর আর আছে যত, কি কব তোমারে 2” 

হাঁসয়া হাঁসয়া যাঁদ এতেক কাঁহলা 
_1বশ্বকর্ম্মা, উত্তর কাঁরলা মহামাত 
*বসন, নিশ্বাস বীর ছাড়িয়া বিষাদে; 
“আর কি আছে গো, দেব, সে কাল এখন 2 
[বশ্বোপান্তে 'তামর-সাগর-তশীরে সদা 
বস তৃমি, নাহ জান স্বর্গের দুদ্দশা! 

হায়, দৈতাকুল এবে, প্রবল সমরে, 

লুটছে 'ন্রদশালয় লণ্ডভণ্ড কার, 
পামর! স্মরেন তোমা দেব অসরা!র, 
শালপবর: তে'ই আম আইন সত্বরে। 
চল, দেব, আবলম্বে; বিলদ্ব না সহে। 
মহা বাগ্র ইন্দ্র আজি তব দরশনে।” 

শুনি পবনের বাণী, কাহতে লাগলা 
দেব-শিজ্পী--হায়, দেব, এ কি পরমাদ২৪! 
দিতিজকুল উজ্জবাল, কোন্ মহারথী 
বিমুীখলা দেবরাজে সম্মুখ-সমরে 
বলে» কহ, কার অস্বে রোধ গাতি তব, 
সদাগাতি 2 কে ব্যাথল তীক্ষ' প্রহরণে 
যমে? িরাস্তল কেবা জলেশ পাশনরে ? 
অলকানাথের গদা- শৈল-চর্ণ-কারী 2 
কে বিশধল, কহ. হায়, খরতর শরে 
ময়র-বাহনে 2 এ কি অদ্ভূত কাহনন! 
কোথায় হইল রণ 2 কিসের কারণে » 

তদবাঁধ দৈত্যদল নিস্তেজ-পাবক,_ 
শাবষহঈন ফণণ; এবে প্রবল কেমনে? 
বিশেষ করিয়া কহ. শুনি, শুরমাঁণি। 
উত্তরমেধ্ত সদা বসাতি আমার 
[বিশ্বোপান্তে। ওই দেখ তামর-সাগর 

উত্থালছে 'িনরবাঁধ মহা কোলাহলে ৷ 

কে জানে জল কিস্থল? বুঝি দুই হবে। 
শলাখলা এ মেরু ধাতা জগতের সীমা 

সৃস্টিকালে; বসে তমঃ, দেখ ওই পাশে। 
নাহি, যান প্রভাদেবী তাহার সদনে, 

১০ বিশ্বকর্মার পরার বর্ণনায় হোমরের “ইলিয়াডে' বার্ণত 'হেপুপাএসটাসে'র কর্মশালার ছাঁবর 
প্রভাব পড়েছে। ১স.ন্দর কাটভূষণ। ২২ স্তন। ২৩কামদেব। ২৪ প্রমাদ, বিপদ । 



১৬০, 

পাপীর সদনে যথা মঙ্গল-দাঁয়নী 

লক্ষমী। এত দূরে আম কিছু নাহ জানি; 
[বাবােশেষ করয়া কহ সকল বারতা ।" 

উত্তর কারলা তবে বায়ু-কুলপাঁতি-_ 
"না সহে বিলম্ব হেথা, কাঁহনু তোমারে, 
শাজ্পবর, চল যথা িাবরাজেন এবে 
দেবরাজ: শুনবে গো সকল বারতা 
তাঁর মুখে । কোন্ সুখে কব, হায়, আম, 
িংহদল-অপমান শৃগালের হাতে 2 
সমারলে ও কথা দেহ জলে কোপানলে 
[বধির এ বাধ তেই সাহ মোরা সবে 
এ লাঞ্ছনা । চল, দেব. চল শাঘ্রগাঁতি। 
আজ হে তোমার ভার উদ্ধার কাঁরতে 
দেব-বংশ, দেবাঁরপু ধনংস স্বকৌশলে।" 

এতেক কাহয়া দেব বায়-কুলপাত 
দেব দেব-শিল্পী সহ উঠিলা আকাশে 

বায়ুবেগে। ছাড়াইয়া কৃতান্ত-নগর, 
বসুধা বাসুকি-প্রয়া, চন্দ্র সুধানাধ, 
সূর্ঘলোক, চাললেন মনোরথগাতি 
দুই জন: কত দূরে শোভিল অম্বরে 
স্বর্ণময়ীী ব্রহ্মপুরী, শোভেন যেমাতি 
উমাপাত-কোলে উমা হৈমাঁকরশীটনী। 
শত শত গৃহচূড়া হারক-মাণ্ডিত 
শত শত সৌধাঁশরে ভাতে সার সার 
কাণ্চন-নাম্মত। হোর ধাতার সদন 
আনন্দে কাহলা বায়ু দেব-ীশল্পী প্রাত:-- 

' ধন্য তুমি দেবকুলে, দেব-ীশালপ গাুঁণ' 
তোমা বিনা আর কার সাধ্য 'নম্মাইতে 
এ হেন সুন্দরী পুরী- নয়ন-রাঁজনন।” 
“ধাতার প্রসাদে, দেব, এ শান্ত আমার” 

উত্তরিলা িশ্বকম্মা-“তাঁর গুণে গুণী, 
গাঁড় এ নগর আমি তাঁহার আদেশে । 
যথা সরোবর-জল. বিমল. তরল. 
প্রাতাবম্বে নীলাম্বর তারাময় শোভা 
ননীশাকালে, এই রমা প্রাতিমা প্রথমে 
উদয়ে ধাতার মনে, তবে পাই আ'ম।” 

এইরূপ কথোপকথনে দেবদ্বয় 
প্রবৌশলা রক্ষপুরী-_মন্দগাতি এবে। 

বজ্বপাঁণি, সহ কার্তকেয় মহারথণী,, 
পাশ, তপনতনয়, মূরজা-বল্লভ 

মধুস্দন রচনাবলী 

নিকাঁটয়া, করপুটে প্রণাম করিলা 
যথা 'বাধ। দোঁখ 'বশ্বকর্্মায় বাসব 
মহোদয় আশীষিয়া কহিতে লাগিলা,_ 
“স্বাগত, হে দেব-শাঁজপ! মরুভূমে যথা 
তৃষাকুল জন সুখী সালল পাইলে, 
তব দরশনে আজি আনন্দ আমার 
অসীম! স্বাগত, দেব, শাজ্প-চূড়ামাণ! 

হায়, গ্রাসে রাহু যথা সুধাংশু-মণ্ডলন ' 
ধাতার আদেশ এই শুন মহামাতি। 
“আনি বিশ্বকম্মায়, হে দেবগণ, গড় 
বামায়, অঙ্গনঙকুলে অতুলা জগতে । 
ন্রলোকে আছয়ে যত স্থাবর, জঙ্গম, 
ভূত. সবা হইতে লইয়া তিল তল. 
সজ এক প্রমদারে- ভবপ্রমোঁদনণ । 
তাহা হতে হবে নষ্ট দুষ্ট অমরারি'।” 

শুন দেবেন্দ্রের বাণী শল্পীন্দ্রু অমনি 
নাময়া দিক্পালদলে বাঁসলেন ধ্যানে : 
নীরবে বোঁড়লা দেবে যত দেবপাঁতি। 

আরাম্ভয়া মহাতপঃ, মহামন্তরবলে 
আকার্ধলা স্থাবর, জঙ্গম, ভূত যত 
ব্ন্দপূরে শিকজ্পিবর। যাহারে স্মারলা 
পাইলা তখাঁন তারে। পদ্মদ্বয় লয়ে 
গাঁড়লেন বিশ্বকম্মণ রাঙ্গা পা দুখানি। 
বদুাতের রেখা দেব লীখলা তাহাতে 
যেন লাক্ষারস-রাগ। বনস্থল-বধূ 
রম্ভা উরুদেশে আস কারলা বসাঁত: 
সুমধ্যম মৃগরাজ দলা নজ মাঝা; 
খগোল 'নতম্ব-ীবম্ব: শোভিল তাহাতে 
মেখলা. গগনে. মার, ছায়াপথ যথা! 
গাঁড়লেন বাহু-ষুগ লইয়া মৃণালে। 
দাঁড়ম্বে কদম্বে হৈল াবষম 1ববাদ : 

উরস-আনন্দ-বনে;: সে বিবাদ দোঁখ 
দেব-শিজ্পী গাঁড়লেন মেরু-শৃঙ্গাকারে 
কুচযুগ। তপোবলে শশাঙ্ক সমতি 
হইলা বদন দেব অকলঙ্ক ভাবে: 
ধারল কবরীরূপ কাদাম্বিনী ধন, 
ইন্দ্রচাপে বানাইয়া মনোহর সশথ। 
জহলে যে তারা-রতন উষার ললাটে, 
তেজঃপহ্ঞ্জ. দুইখান কারয়া তাহারে 
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গড়াইলা চক্ষুদ্বয়, যাঁদও হরিণী 
রাঁখলেক দেবপদে আনি নজ আঁখ। 
গাঁড়লা অধর দেব বম্বফল দয়া, 
মাথিয়া অমৃতরসে; গজ-ম্যস্তাবলী 
শোঁভিল রে দন্তরূপে বিশ্ব বিমোহয়া ! 
আপান রাঁত-পঞ্জন নিজ ধনু ধার 
ভুরুছলে বসাইলা নয়ন উপরে; 
তা দৌঁখয়া বিশ্বকর্ম্মা হাঁস কাঁড় 'নলা 
তূণ তাঁর: বাঁছ বাছি সে তৃণ হইতে 
খরতর ফুল-শর, নয়নে আর্পলা 
দেব-শিল্পী, বসুন্ধরা নানা রত্র-সাজে 
সাজাইলা বরবপু, পুষ্পলাব যথা 
সাজায় রাজেন্দ্রবালা কুসুমভূষণে ৯ 
চম্পক, পঙ্কজপর্ণ, সুবর্ণ চাঁহল 
দিতে বর্ণ বরাঙ্গনে : এ সবারে ত্যাঁজ,- 
হারতালে  শাল্পবর রাগিলা সুতনু! 
কলরবে মধ্দূত কোঁকল সাধল 
দিতে নিজ মধ.-রব: কিন্তু বীণাপাণ, 
আনি সঙ্গে রঙ্গে রাগ-রাগিণর কুল, 
বসনায় আসন পাতলা বাগশ্বরী! 
অমৃত সণ্ঞার তবে দেব-শিলিপ-পাতি 
জশবাইলা কামনীরে : সুমোহনী-বেশে 
দাঁড়াইলা প্রভা যেন, আহা, মার্ভমতাঁ ! 

হেরি অপরূপ কান্তি আনন্দ-সাললে 
ভাঁসলেন শচঈকান্ত; পবন অমাঁন, 
প্রফুল্ল কমলে যেন পাইয়া, স্বাঁনলা 
সুস্বনে' মোহত কামে মূরজামোহন, 
মনে মনে ধন-প্রাণ সপপলা বামারে। 
শান্ত জলনাথ যেন শান্ত-সমাগমে ! 
মহাসুখী শাখধদজ, শীখবর যথা 

হেরি তোরে, কাদাম্বনি, অনম্বরতলে ! 
[তামির-বিলাসী যম হাসিয়া উাঁঠলা, 
কোম্বীদনী-প্রমদায় হোর মেঘ যথা 
শরদে! সাবাস, ওহে দেব-শাজ্প গণি! 
ধাতাবরে, দেববর. সাবাঁস তোমারে! 

হেন কালে--বাধর অদ্ভুত লনলাখেল৷ 
কে পারে বাঁঝতে গো এ বন্গান্ড-মণ্ডলে : 
হেন কালে পুনব্্বার হৈল দৈববাণশী 
"পাঠাও, হে দেবপাতি, এ রমা বামারে, 
(অনুপমা বামাকুলে)-যথা অমরাঁর 
সুন্দ উপসহন্দাসুর; আদেশ অনঙ্গে 

যাইতে এ বরাঙ্গনা সহ সঙ্গে মধু, 
খতৃুরাজ। এ রূপের মাধ্রী হেরিয়া 
কাম-মদে মাতি দৈত্য মারবে সংগ্রামে 
[তিল তিল লইয়া গাঁড়লা সুন্দরীরে 
দেব-ীশল্পীী, তেই নাম রাঁথ [তিলোত্তমা 

শুনিয়া দেবেন্দ্রগণ আকাশ-সম্ভবা 
সরস্বতশী-ভারত, নামলা ভাক্তিভাবে 
সাম্টাঙ্গে। তংপরে সবে প্রশংসা কাঁরথা 
বিদায় করিলা বিশ্বকম্মা শিলপস-দেবে। 
প্রণমি দিকৃ্পাল-দলে বিশ্বকম্মা দেব 
চাল গেলা নিজ দেশে । সুখে শটীপতি 
বাহারলা, সঙ্গে ধনী অতুলা জগতে, - 
যথা সুরাসুর যবে অমৃত 1বলাসে 
মাঁথলা সাগরজল, জলদলপাতি 
ভূবন-আনন্দময়ী হন্দিরাব সাথে 

ইত শ্রীত/ল।ত্তমাসম্৬ব কাব্যে সম্ভাবা নাম 

হতাম সর্গ। 

চতুর্থ সর্গ 

স্বর্ণ বিহঙ্গী যথা, আদরে বস্তার 
পাখা, শরু-ধনু-কান্তি আভায় যাহার 
মলিন,_যতনে ধনী শিখায় শাবকে 
উড়তে, হে জগদম্বে, অম্বর-প্রদেশে ;- 
দাসেরে কাঁরয়া সঙ্গে রঙ্গে আঁজ তুমি 
ভ্রমিয়াছ নানা স্থানে; কাতর সে এবে, 

২৫ সমূদ্রমল্থনের পৌরাণিক প্রসঙ্গে উল্লেখ। 

কুলায়ে লযে তাহারে চল, গো জনাঁন। 
সফল জনম মম ও পদ-প্রসাদে, 
দয়াময়! যথা কুন্তী-নন্দন-পৌরব, 
ধীর যাধান্ঠর, সশরীরে মহাবলী 
ধর্মবলে প্রবৌশলা স্বর্গ তব বরে 
দীন, আম, দৌঁখন, : মানব- -আঁখ কভু 

১ য্যাধান্ঠরের সশরণীরে স্বর্গগমনের মহাভারতীয় কাঁহনীর উল্লেখ। 
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তব বাণা-ধৰনি বিনা অতুলা জগতে! 
চল ফিরে যাই যথা কুসুম-কুন্তলা 
বসুধা। কজ্পনা,-তব হেমাঙ্গী সাঁঙ্গন?৭)- 

দব্য-চক্ষু, ভুল না, হে কমল-বাঁসাঁন, 
রাঁসতে রসনা তার তব সূধা-রসে! 
বরাষ সঙ্গীতামৃত মনীবী তুষিবে.__ 
এই ভিক্ষা করে দাস, এই দীক্ষা মাগে। 
যাঁদ গুণগ্রাহী যে. নিদাঘ-রূপ ধার, 
আশার মুকল নাশে এ চন্তকাননে, 
সেও ভাল; অধমে, মা, অধমের গতি! - 
[ধক্ সে যাচ্ঞা.-ফলবত নীচ কাছে' 

মহানন্দে মহেন্দ্র সসৈন্যে মহামাত 
উতরিলা যথা বসে বন্ধ্য গিরবর 
কামরূপী- হে অগস্তা, তব অনুরোধে 
অদ্যাপ অচল '২ শত শত শৃঙ্গ শিরে, 
বীর বীরভপ্র-ীশরে জটাজুট যথা 
বিকট; অশেষ দেহ শেষের যেমান' 
দুতগাতি শূন্যপথে দেবরথ, রথ, 
নাতঙ্গ, তুরঙ্গ, যত চতুরঙ্গ-দল 
আইলা, কণ্তুকৎ তেজঃপুঞ্জে উঞ্জলিয়া 
চার দকৃ! কাম্য নামে 'নাবড় কানন- 
খাণ্ডব-সম, (পান্ডব ফাজ্গ্ীনব গুণে 
দাহ হাঁবক্বহ* যাহে নীবোগী হইলা)" - 
সে কাননে দেবসেন। প্রবোশল বলে 
প্রবল। আতঙ্কে পশু. বিহঙ্গম আদ 
আশু পলাইল সবে ঘোরতর রবে, 
যেন দাবানল আস, গ্রাসবার আশে 
বনরাজন, প্রবৌশল সে গহন বনে - 
কাতারে কাতারে সেনা প্রবোৌশল আস 
অরণ্যে, উপাঁড় তরু, উপাঁড় ব্রততী. 
খড় যথা, কিম্বা কারযূথ, মত্ত মদে। 
অধশর সন্রাসে ধীর 'বন্ধ্য মহীধর, 

পদতলে নিবোদলা কৃতাঞ্জালপুটে,. - 
শক কারণে, দেবরাজ, কোন্ অপরাধে 
অপরাধী তব পদে কঙ্কর 2 কেমনে 

২অগস্ত্যের 'বন্ধ্শাসনের পৌরাণরু কান্তনীর উল্লেখ। 

মধুসূদন রচনাবলন 

এ অসহ ভার, প্রভু. সাঁহবে এ দাস: 
পাণ্চজন্য*-নিনাদক প্রবণ্ি বালিরে 
বামনর্পে যেরুপ, হায়, পাঠাইলা 
অতল পাতালে তারে, সেই রূপ বুঝি 
ইচ্ছা তব, সৃরনাথ, মজাইতে দাসে 
রসাতলে '" উত্তারলা হাঁস দেবপাঁত 
অসুরার "যাও, 'িন্ধ্য, চলি নিজ স্থানে 
অভয়ে; কি অপক্কার তোমার সম্ভবে 
মোর হাতে 2 ভূজবলে নাশিয়া দাতজে 
আজ. উপকার, গার, তোমার কাঁরব, 
আপাঁন হইব মস্ত বিপদ হইতে: - 

হেন মতেখাবদাইয়া বন্ধ্য মহাচলে. 
দেব-সৈনা-পানে চাহ কহিলা গম্ভনরে 
বাসব. “হে সুরদল. ব্রিদিব-নবাঁস, 
অমর! হে দাতিসুত-গর্ব-খর্বকার! 
বাধর নিবন্ধে, হায়, নিরানন্দ আজ 
(তোমা সবে! রণ-স্থলে বিমুখ যে রথ, 
কত যে ব্যাথত সে তা কে পারে বার্ণতে £ 
কিন্তু দুঃখ দূর এবে কর. বীরগণ। 
পুনরায় জয় আস আশু বিরাজিবে 
এ দেব-কেতনোপরে । ঘোরতর রণে 
অবশ্য হইবে ক্ষয় দৈতাটয় আজ । 
দয়াছি মদনে আম. 'বাঁধর প্রসাদে, 
যে শর.--কে সম্বরিবে সে অবার্থ শরে ? 
লায়ে তলে ।শুমায়_-অতুলা ধনী রূপে : 
ধতুৃপাত সহ রাঁতপাঁতি সর্ব-জয়ী 
গেছে চলি যথায় নবাসে দেব-আব 
দানণ। থাকহ সবে সসঙ্জ হইয়া। 
সংত্প উপসন্দ যবে পাঁড়বে সমরে, 
অমান পাঁশব মোরা সবে দৈত্যদেশে 
বাধগাতি, পশে যথা মদকল করা 
নলবনে, নলদলে দাল পদতলে ।” 

শ.ন সরেন্দ্রের বাণী, সুরসৈন্য যত 
হুহুঙ্কার নিচ্কোষলা আগ্নময় আঁস 
অযূত, অ।খ্নেয় তেজে পার বনরাজনী' 
টঙ্কারিলা ধনু ধন্দর্ধর-দল বলী 
রোষে: লোফে শল শৃলশ-হায়, ব্যগ্র সবে 

৩বর্ম। ৭আ'ণ্ন। 

« অর্জুন কর্তৃক খাণ্ডবদহনের মহাভারতীয় কাহনীর উল্লেখ। 
১ কৃষ্ণের শঙ্ঘ, পণ্টজন নামক অসুরের আস্থিতে 'নার্মিত। রর 

৭নারায়ণ বামনাবতারে বাঁলকে দমন করেছিলেন । পৌবাণক কাহনশীর উল্লেখ । 
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মারতে মারতে রণে-যা থাকে কপালে! 
ঘোর রবে গরাঁজলা গজ; হয়ব্যহ* 
[মিশাইলা হেষারব* সে রবের সহ! 
শুন সে ভীষণ স্বন দনৃূজ দূম্মাত 
হশীনবীর্য্য হয়ে ভয়ে প্রমাদ গাঁণল 
অমরার, যথা শুন খগেন্দ্রের ধ্যান, 
ম্রয়মাণ নাগকুল অতল পাতালে' 

হেন কালে আচাম্বিতে আসি উতলা 
কাম্যবনে নারদ, দশীদাব রাঁব যেন 
দবতনয়। হরষে বাঁন্দ দেব-খাঁষবরে, 
কাহলেন হাস ইন্দ্র--দেবকুলপাঁতি_ 
“শক কারণে এ 'নাবড কাননে নারদ 
তপোধন, আগমন তোমার গো আঁজ 7 
দেখ চার দিকে. দেব, নিরীক্ষণ কার 
ক্ষণকাল: খরতর-করবাল১০-আভা, 

হাঁবক্বহ নহে যাহে উজ্জল এ স্থলট; 
নহে যজ্ঞধূম ও.ফলক সার সার 
সুবর্ণমান্ডত.-- আঁণ্নীশিখাময় যেন 
ধৃমপুঞ্জ, কিম্বা মেঘ.-_তাঁড়ত-জাড়ত'" 

আশশীষ দেবেশে, হাঁসি দেব-খাঁষবর 
নারদ. উত্তরছলে কাঁহলা কৌতুকে: 
'তোমা সম. শচপাঁতি, কে আছে গো আজ 
তাপস ৮ যে কাল-আঁগ্ন জবাঁলি চার দিকে 
বাঁসয়াছ তপে, দেব, দোৌখ কাপ আম 
[চিরতপোবনবাসী! অবশ্য পাইবে 
মনোনীত বর তুমি; রিপুদ্বয় তব 
ক্ষয় আজ. সহত্রাক্ষ, কহিনম তোমারে ।" 

সাধলা সুরসেনানী সুমধুর স্ববে 
অগ্রসার:--"কপা কার কহ, মুনবর 
ভ্রাতভেদ ভিন্ন অন্য পথ ক কারণে 
রুদ্ধ শমনের পক্ষে নাঁশতে দানব- 
দল-ইন্দ্র সুন্দ উপসুন্দ মন্দমাতি 2 
যে দম্ভোলি তালি করে. নাঁশলা সমরে 
বন্রাসুরে সুরপাঁতি: যে শরে তারকে 
সংহারিনু রণে আম+কিসের কারণে 
[নরস্ত সে সব অস্ত্র এ দোহার কাছে 2 
কার বরবলে, প্রভূ, বলী দিতি-সৃত " 

উত্তর কারলা তবে দেবার্ধ নারদ :_ 

“ভকত-বংসল যানি, তাঁর বলে বল 

* অহবকুল। ১কাঁব হ্েষাকে সবন্ত হেষা লখেছেন। 

দ্বত্যদ্বয়। শুন দেব, অপূর্ব কাঁহনী। 
হিরণ্যকশিপন দৈত্য, যাহারে নাঁশলা 
চক্রপাণি নরাসংহ-রূপে.১৯১ তার কুলে 
জাঁন্মল নিকুম্ভ নামে সুরপুররিপহু, 
কিন্তু, বাজ, তব বজ্জু-ভয়ে সদা ভীত 
যথা গর্ুত্বান শৈল।৯ তার পুন দোঁহে 
সুন্দ উপসহন্দ__এবে ভূবন-বজয়শ। 
এই 'বিল্ধ্যাচলে আস ভাই দুই জন 
কাঁরল কঙগোর তপঃ ধাতার উদ্দেশে 
বহদকাল। তপে তুষ্ট সদা পিতামহ: 
বর মাগ” বাল আস দরশন 'দিলা। 

যথা সরঃসুস্তপদ্ম রাঁব দরশনে 
প্রফীল্লত. বারাঁণরে হোরি দৈত্যদ্বয় 
করযোড়ে মৃদুস্বরে কাহতে লাগল: 
'হে ধাতঃ, হে বরদ. অমর কর, দেব, 
আমা দোঁহে। তব বর-সুধশ্পান করি, 
মৃত্যুঞ্জম হব, প্রভূ, এই ভিক্ষা মাগ।” 

হ।াস কাহলেন তবে দেব সনাতন 
অজ. "জল্মে মৃত্যু, দৈত্য। শদবস রজনী-__ 
এক যায় আর আসে.--সৃম্টির বধান। 
অনা বব মাগ. বীর, যাহা দিতে পারি।” 

' তবে যাঁদ.”- উত্তর করিল দৈত্যদ্বয়_ 
"তবে যাঁদ অমর না কর, পিতামহ, 
আমা দোঁহে, দেহ ভিক্ষা, তব বরে যেন 
এাতুভেদ 'ভন্ন অন্য কারণে না মাঁর।” 
'ওম্" বাল বর দিল কমল-আসন। 
একপ্রা* দুই ভাই চাঁলল স্বদেশে 
মহান দ। যে যেখানে আছিল দানব, 
[ঘালল আঁসয়া সবে এ দোহার সাথে, 
প-বতি-সদন ছাড় যথা নদ যবে 
ব।হরায় হৃহঙ্কাঁর সন্ধু-আভমুখে 
নীরদর্পে শত শশ জল-স্রোত আস 
মিশি তাল সহ. বীর্য বৃদ্ধি তার করে।_ 
এইরূপে মহাবলশ নিকুম্ভ-নন্দন- 
যুগ. বাহু-পরারুমে লাঁভয়াছে এবে 
স্বর্গ: কিন্তু ত্বরা নস্ট হবে দুজ্টমাতি।” 

এতেক কহিয়া তবে দেবার্ধ নারদ 
আশাঁষিয়া দেবদলে. বিদায় মাগয়া, 
চাল গেলা রহ্ষপুরে ধাতার সদনে। 

” ১০ তরবার। 
১৯ নৃসংহ অবতারে বিষধর 'হরণ্যকাঁশপু বিনাশের পৌরম্ণক কাহনীর উল্লেখ। 
১১ পক্ষবান্ পর্বত অর্থাৎ মৈনাক। 



২৮ মধুসূদন রচনাবলী 

কাম্যবনে সৈন্য সহ দেবেন্দ্র রাঁহলা, 
যথা সিংহ, হেরি দূরে বারণ-ঈশবরে, 
ণনাঁবড় কানন মাঝে পাঁশ সাবধানে, 
একদৃস্টে চাহে বার ব্যগ্রচিন্ত হয়ে 
তার পানে। এই মতে রাঁহলেন যত 
দেববৃন্দ কাম্যবনে বিন্ধ্যের কন্দরে। 

হেথা মীনধবজ৯৩ সহ মীনধবজ রথে, 
বসন্ত-সারাঁথ- রঙ্গে চলিলা সুন্দরী 
দেবকুল-আশালতা। আঁতি-মন্দগতি, 
চলিল বিমান শন্যপথে, যথা ভাসে 
স্বর্ণবর্ণ মেঘবর, অম্বর-সাগরে 
যবে অস্তাচল-চূড়া উপরে দাঁড়ায়ে 
কমাঁলনী পানে ফিরে চাহেন ভাস্কর 
কমাঁলনী-সখা। যথা সে ঘনের সনে 
সোৌদাঁমনী, মীনধবজে তেমান বিরাজে 
অনুপমা রূপে বামা-_ভূবন-মোহিনশ। 
যথায় অচলদেশে দেব-উপবনে 

অমরা'র, তিন জন তথায় চলিলা। 
হোর কামকেত দূরে, বসুধা সুন্দরী, 

আইলা বসন্ত জান, কুসুম-রতনে 
সাঁজলা: সবৃক্ষশাখে সুখে বপকদল 
আরাম্ভল কলস্বরে মদন-কীর্তন। 

মুঞ্জরল কুঞ্জবন, গুঞজারল আঁল 
চার দিকে; স্বনস্বনে মল্দ সমণীরণ, 
ফ,লকুল-উপহার সৌরভ লইয়া, 
আসি সম্ভাষল সুখে খতুবংশ-রাজে। 
'হে সুন্দরি" মদু হাঁসি মদন কাহলা- 
“ভীরু, উল্মীলয়া আঁখ.-নাঁলনী যেমান 
নশা অবসানে মিলে কমল-নয়ন__ 
চেয়ে দেখ চার দিকে: তব আগমনে 
সুখে বসন্তের সখী বসুন্ধরা সতী 

নানা আভরণে সাজি হাসেন কামন?, 
নববধূ বারবারে কুলনারী যথা। 
তাজ রথ চল এবে__ওই দৈত্যবন। 
যাও চাল, সুহাসান, অভয় হদয়ে। 
অন্তরীক্ষে রক্ষা হেতু খতুরাজ সহ 
থাকিব তোমার সঙ্গে; রঙ্গে যাও চাল, 

৯৩ কামদেব। 
১৪ মহাদেবের মদনভস্মের পৌরাঁণক প্রর্সষ্গের উল্লেখ। 

যথায় বিরাজে দৈত্যদ্বয়, মধূমতি।" 
প্রবোশিলা কুঞ্জবনে কুঙ্জর-গাঁমননী 

শরমে. ভয়ে কাতরা নবকুল-বধৃ 
লজ্জাশীলা। মৃদুগতি চলিলা সুন্দরী 
মূহুর্মহুঃ চাহি চার দিকে, চাহে যথা 
অজানিত ফুলবনে কুরাঙ্গণ: কভু 
চমকে রমণী শুনি নৃপুরের ধ্বাঁন: 
কভু মরমর পাতাকুলের মম্মরে; 
মলয়-নিশ্বাসে কভু; হায় রে, কভু বা 
কোকিলের কুহুরবে! গুঞ্জীরলে আল 
মধু-লোভাঁ, কাঁপে বামা, কমালনী যথা 
পবন-হিল্োলে! এইরূপে একাঁকনী 
ভ্রমতে লাগলা ধনী গহন কাননে । 
সিহারলা বিন্ধ্যাচল ও পদ-পরশে, 
সম্মোহন-বাণাঘাতে যোগাীন্দ্র যেমাতি 
চন্দ্রচূড় ২» বনদেবী-যথায় বাঁসয়া 
বিরলে. গাঁথতেছিলা ফুল-রত্ব-মালা, 
(ববগুঞ্জমালা যথা গাঁথে ব্রজাঙ্গনা 
দোলাইতে কৃঞ্জীবহারীর বরগলে)-- 
হোর সুন্রীরে. ত্বরা অলকান্ত** তি, 
রহিলেন একদৃস্টে চাহি তার পানে 
তথাষ, বস্ময় সাধ্ৰী মান মনে মনে। 
বনদেব-তপস্বী- মাদলা আঁখ, যথা 
হোঁর সৌদামনী ঘনাপ্রয়ায় গগনে 
দনমাঁণ। মুগরাজ কেশরী সুন্দর 
নিজ পৃজ্ঠাসন বীর সপপলা প্রণাম_ 
যেন জগদ্ধাত্রশ আদ্যাশান্ত মহামায়ে ! 

ভামিতে ভ্রামতে দৃতী-অতুলা জগতে 
রূপে -উতারিলা যথা বনরাজাঁ মাঝে 
শোভে সর. নভস্তল বিমল যেমাতি। 
কলকল স্বরে জল নিরন্তর ঝাঁর 
পর্বত-বিবর হতে, স্জে সে বরলে 
জলাশয়। চার দিকে শ্যাম তট তার 
শত-রাঞ্জত কৃসূমে। উজ্জ্বল দর্পণ 

বনদেবীর সে সর-খাঁচত রতনে! 
হাসে তাহে কমাঁলনন, দর্পণে যেমাঁন 
বনদেবীর বদন। মৃদু মন্দ রবে 

এই বাক্যটির উপরে কালিদাসের 'ঈষং- 
পারলুস্তধৈর্য' হরের বর্ণনার প্রত্যক্ষ প্রস্তাব অনুভব করা যায়। 

১« কেশগুচ্ছের প্রান্তভাগ। 
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পবন-হল্োলে বারি উছলিছে কূলে। 
এই সরোবর-তাীরে আঁস সামান্তনী 
(ক্রান্তা এবে) বাঁসলা বিরামলাভ-লোভে, 
রূপের আভায় আলো কার সে কানন। 
ক্ষণকাল বাঁস বামা চাহ সর পানে 
আপন প্রাতমা হেরি- ভ্রান্তি-মদে মাতি, 
একদ্ন্টে তার 'দকে চাহতে লাগলা 
বিবশে!১« “এ হেন রুপ"কাহলা রূপসী 
মৃদূ স্বরে-ক।রো আঁখ দেখেছে কি কভু” 
ব্হ্ষপুরে দৌখয়াছি আম দেবপাতি 
বাসব: দেবসেনানী: আর দেব যত 
বীরশ্রেচ্চ: দোখয়াছ ইন্দ্রাণী সুন্দরী, 
দেব-কুল-নারী-কুল; বিদ্যাধরী-দলে : 
কিন্তু কার তুলনা এ ললনার সহ 
সাজে? ইচ্ছা করে. মার, কায় মন 'িয়। 
কিঙ্করী হইয়া ও*র সোঁব পা দুখান। 
বুঝ এ বনের দেবী.-মোরে দয়া কার 
দয়াময় জল-তলে দরশন দিলা ।" 

এতেক কাহয়া ধনী অমাঁন উঠিয়া 
নমাইলা শর-_যেন পুজার বধানে. 
প্রাতমূর্তি প্রীতি; সেও শির নমাইল! 
বিস্ময় মাঁনয়া বামা কৃতাঞ্জালপুটে 
মৃদু স্বরে সুধিলা-_কে তুমি, হে রমাণি ৮" 
আচাম্বিতে “কে তুমি” কে তুম, হে রমাঁণ-- 
হে রমাণ ৮" এই ধবাঁন বাঁজল কাননে 
মহা ভয়ে ভঁতা দূতাঁ চমাঁক চাঁহলা 
চার 'দকে। হেন কালে হাঁস সকৌতুকে, 
মধু সহ রতি-ব্ধু আসি দেখা দিলা। 

"কাহারে ডরাও তুমি, ভূবন-মোহনি 2" 
(কহিলেন পৃষ্পধনু) “এই দেখ আম 

তব কাছে। দেখছ যে বামা-ম্যীর্ত জলে, 
তোমারি প্রাতমা, ধনি: ওই মধুধবান, 
তব ধ্ৰান প্রাতিধ্নি শাঁখ নিনাঁদছে! 
ও রূপ-মাধুরী হেরি, নারী তুমি যাঁদ 
বিবশা এত, রূপাঁস, ভেবে দেখ মনে 
পুরুষকুলের দশা! যাও ত্বরা কার:-- 
অদূরে পাইবে এবে দেবার দানবে!” 

ধরে ধীরে পুনঃ ধনী মরালগামিনী 
চঁললা কানন-পথে। কত স্বর্ণ-লতা 

১৬ বিবশ_ অবশ, বিহবল। 
১৭ দণ্ডক কাননে সাীতা-রামের বাস-প্রসঙ্গের রামায়ণী কথার উল্লেখ । 

সাধল ধারয়া, আহা, রাঙা পা দুখানি, 
থাকতে তাদের সাথে; কত মহারুহ, 
মোহিত মদন-মদে, দিলা পুস্পাঞ্জলি; 
কত যে মিনতি স্তুতি কাঁরলা কোকিল 
কপে,তাঁর সহ: কত গুণ গুণ্ করি 
আরাখল আল-দল,_কে পারে কাঁহতে ৫ 
আপাঁন ছায়া সুন্দরী-ভানুবিলাঁসনী-_ 
তরুমূলে, ফুল ফল ডালায় সাজায়ে, 
দ।ড়াইপা--সখীভাবে বাঁরতে বামারে : 
ননরবে চাললা সাথে সাথে প্রাতিধৰানি : 
কলরবে প্রবাহিণশ--পব্বত-দুহিতা-_ 
সম্বোধলা চন্দ্রাননে : বনচর যত 
নাল হোঁরয়া দূরে বন-শোভিনীরে, 
যখা, বে দণ্ডক. তোর নাবিড় কাননে, 
(কত যে তপস্যা তোর কে,পারে বাঁঝতে 2) 
হেরি বৈদেহীরে- রঘুরঞ্জন-রাঁজনী !১৭ 
সাহসে সুরভি বায়ু, ত্যাজ কুবলয়ে, 
মূহুর্মহঃ অলকান্ত উড়াইয়া কামী 
উন্বলা বদন-শশী! তা দোখ কৌত্ুকে 
অন্তরীক্ষে মধু সহ বদন হাঁসলা' 
এইর্ুপে ধীরে ধীরে চলিলা রৃপসী। 

আনন্দ-সাগরে মগ্ন দাঁতিসতি আজ 
মহ।বলী। দৈববলে দাল দেব-দলে-- 
বম্াখ অমবনাথে সম্মৃুখ-সমরে. 
নামতেছে দেববনে দৈত্যকুলপাঁত। 
কে পারে আঁটতে দোঁহে এ তিন ভুবনে 
লক্ষ জক্ষ রথ. রথী. পদাতিক, গজ, 
অশ্ব; শত শত নারী-__বি*ব-বিনোদনী, 
সঙ্গে রঙ্গে করে কোল নকুম্ভ-নন্দন 
জয়ী। কোন স্থলে নাচে বাঁণা বাজাইয়া 
তরুমূলে বামাকুল ব্রজবালা যথা 
শুনি মুরলীর ধান কদম্বের মূলে 1১৮ 
কোথায় গাইছে কেহ মধুর সস্বরে। 
কোথায় বা চব্ব্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয় রসে 
ভাসে কেহ। কোথায় বা বীরমদে মাতি, 
মল্ল সহ যুঝে মল্ল ক্ষিতি টলমাঁল। 
বারণে বারণে রণ-মহা ভয়ঙ্কর, 
কোন স্থলে । 'গারচূড়া কোথায় উপাঁড়, 
হূহঃঙ্কারি নভস্তলে দানব ডীঁড়ছে 
ঝড়মন্প, উর্ধালয়া অম্বর-সাগর__ 

১* ব্লজলীলার উল্লেখ। 
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যথা উথলয়ে সিন্ধু দ্বন্দি তিমাঙ্গল৯১ 
মীনরাজ-কোলাহলে পৃরিয়া গগন। 
কোথায় বা কেহ পাঁশি বিমল সাঁললে, 
প্রমদা সাহত কেলি করে নানা মতে 
উল্মদ মদন-শরে। কেহ বা কুটীরে 
কমল-আসনে বসে প্রাণসখী লয়ে, 
অলঙ্কার কর্ণমুূল কুবলয়-দলে। 
রাশি রাশি আস শোভে, 'দবাকর-করে 
উদ্গপার পাবক যেন। ঢাল সার সাঁর_ 
যথা মেঘপুঞ্জ_ঢাকে সে নিকুঞ্জবন। 
ধনু, তণ অগণ্য; ভ্রিশলাকার শৃূল 
সব্বভেদ। তা সবার নিকটে বাঁসয়া 
কথোপকথনে রত যোধ শত শত। 
যে যারে সমরক্ষেত্রে প্রচণ্ড আঘাতে 
বিমুখল, তার কথা কহে সেই জন। 
কেহ কহে-সেনানীর কাঁটনু কবচ; 
কেহ কহে-মাঁর গদা ভীম যমরাজে। 
খেদাইনু; কেহ কহে-এরাবত-শুড়ে 
চোক চোক্ হানি শর আস্থারনু তারে। 
কেহ বা দেখায় দেব-আভরণ; কেহ 
দেব-অস্বর: দেব-বস্ত্ আর কোন জন। 
কেহ দদস্ট তুষ্ট হয়ে পরে নিজ রে 
দেবরথ+-শিরচ্ড়।- এইরূপে এবে 
বহরয়ে দৈত্য-দল-_-বিজয়ী সমরে। 

হে বিভো, জগতযোঁন, দয়াঁসম্ধু তুমি; 
তে*ই ভাঁবতব্যে, দেব, রাখ গো গোপনে ' 

কনক-আসনে বসে 'নকুম্ভ-নন্দন 
স্ুন্দ উপস্ন্দাসুর। শিরোপার শোভে 
দেবরাজ-ছন্ন, তেজে আঁদত্য-আকৃতি। 
বীতহোন্র২-মার্ত বীর বেড়ে শত শত 
দৈতাদ্বয়ে, ঝকমাক বীর-আভরণে, 
বীর-বার্যো পূর্ণ সবে, কালকৃটে যথা 
মহোরগ! বসে দোৌহে কনক-আসনে 
পারিজাত-মালা গলে, অনুপম রূপে, 
হায় রে. দেবেন্দ্র যথা দেবকুল-মাঝে। 
চার দিকে শত শত দৈত্য-কুল-পাঁতি 
নানা উপহার সহ দাঁড়ায় িনত- 
ভাবে, সংপ্রসন্ন মুখে প্রশধাঁস দুজনে, 
দৈত্য-কুল-অবতংস! দূরে নত্য-করী 
নাচে, নাচে তারাবলশ যথা নভস্তন্ল 

মধনসন্দন রচনাবলণী 

৷ স্বর্ণময়ী। বন্দে বন্দী মহানন্দ মনে” 
“জয়, জয়, অমরারি. যার ভুজ-বলে 

পরাজিত আঁদতেয় 'দাঁতিসত-রিপু 

বজ্জী! জয়, জয়, বীর, বীর-চুড়ামীণ, 
দানব-কুল-শেখর! যার প্রহরণে” 

করা যথা কেশরীর প্রচণ্ড আঘাতে 
ত্যাজ বন যায় দুরে. স্বরীশ্বর আজ, 
ত্যাঁজ স্বর২১, 1বমবধামে ভ্রামছে একাকী 
অনাথ ' হে দৈত্য-কুল, উজ্জবল গো এবে 
তুমি! হে দানব-বালা, হে দানব-বধূ, 
কর গো মঙ্গল-ধবাঁন দানব-ভবনে ! 

' হে মাহি, হে মহাীতিল, তুমিও, হে দিব 
আনন্দ-সাগরে আজ মজ, 'ন্রভূধন ! 
বাজাও মৃদঙ্গ রঙ্গে, বীণা, সপ্তস্বরা- 

' দন্দযীভ, দামামা, শৃঙ্গ, ভেরী, তুরী, বাঁশী, 
শঙ্খ, ঘণ্টা, ঝাঁঝরী। বারষ ফল-ধারা! 
কস্তুরী, চন্দন আন, কেশর, কুমৃকুম 
কে না জানে দেব-বংশ পর-হিংসাকারন * 
কে না জানে দুষ্টমাত ইন্দ্র সুরপাঁতি 
অসঃরাঁর * নাচ সবে তার পরাভবে, 
মড়ক ছাডিলে পুরী পৌরজন যথা ।" 

মহানন্দে সংন্দ উপ্পসুন্দাসর বলশ 
অমরার. তুষি যত দৈত্যকুলেশবরে 
মধুর সম্ভাষে, এবে. সিংহাসন ত্যাঁজ. 
উীলা.__কুস্মবনে ভ্রমণ প্রয়াসে, 
একপ্রাণ দুই ভাই-_বাগর্থ যেমাত! 

সুন্দ_“বীরদলশ্রেম্ত, অমরমদর্দন,২২ 
যার বাহু-পরাক্রমে লাভয়াঁছ আম 
ভ্রিদব-বিভব: শুন, হে সুরার রথী- 
বহ, যার যাহা ইচ্ছা, সেই তাহা কর। 
চিরবাদী 'রিপু এবে জিনিয়া বিবাদে 
ঘোরতর পারিশ্রমে, আরাম সাধনে 
মন রত কর সবে।" উল্লাসে দনুজ.২ং 
শুনি দনুজেন্দ্র-বাণী, অমনি নাঁদল। 
সে ভৈরব-রবে ভীত আকাশ-সম্ভবা 
প্রাতিধান পলাইলা রডে; মূচ্ছা পায়ে 
খেচর. ভূচর সহ, পাঁড়ল ভূতলে। 
থরথাঁর গাঁরবর বিন্ধ্য মহামাত 
কাঁপলা, কাঁপলা ভয়ে বসুধা সুন্দরী । 

১৯ সামদ্রক জলন্ত যা 'তামিকেও গিলে খায়। পৌরাণিক 'বি“বাস। 
২ আঁ্নি, জর্যে।  ৯স্ব্গ? ২২ দেবতাদের যাঁরা পরাজিত করেছে। ২৩ দৈত্য ] 
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দূর কাম্যবনে যথা বসেন বাসব, 
শুনি সে ঘোর ঘর্ঘর, ভ্রস্ত হয়ে সবে, 
নীরবে এ ও"র পানে লাগিলা চাঁহতে। 
চার দকে দৈত্যদল চলিলা কৌতুকে, 
যথা শিলীমুখ-বৃন্দ, ছাঁড় মধুমতী- 
পুরী উড়ে ঝাঁকে ঝাঁকে আনন্দে গুপ্জার 
মধুকালে, মধূতৃষা তুষিতে কুসমে। 

মঞ্জু কুঞ্জে বামারজরপ্রন দুজন 
ভ্রামলা, অশ্বনী-পূত্র-যুগ২* সম রূপে 
অনুপম; কিম্বা যথা পণ্থবটন-বনে 
রাম রামানুজ. যবে মোহনন রাক্ষসী 
সূপ্পণখা হোর দোঁহে, মাতিল মদনে !১১ 

ভ্রামতে ভ্রমিতে দৈত্য আস উতারলা 
যথায় ফুলের মাঝে বাঁস একাঁকনী 
তিলোত্তমা । সুন্দ পানে চাঁহয়া সহসা 
কহে উপস্দন্দাসুর--"কি আশ্চর্য, দেখ- 
দেখ, ভাই, পূর্ণ আজ অপূর্ব সৌরভে 
ধনরাজী! বসন্ত ক আবার আইল 2 
আইস দেখ কোন্ ফুল ফাট আমোঁদিছে 
কানন 2" উত্তরে হাঁস সন্দাসূর বলী,_ 
"রাজ-সুখে সুখী প্রজা; তুমি আম. রাঁথ, 
সসাগরা বসুধারে দেবালয় সহ 
ভূজবলে জনি, রাজা; আমাদের সুখে 
কেন না সুখিনী হবে বনরাজী আজ?” 

এইরূপে দুই জন ভ্রামলা কৌতুকে, 
না জানি কালরাীপণী ভুজাঙ্গনন রূপে 

ফুটিছে বনে সে ফুল. যার পাঁরমলে 
মত্ত এবে দুই ভাই, হায় রে, যেমাত 
বকুলের বাসে আল মত্ত মধুলোভে ! 

বরাজিছে ফুলকুল-মাঝে একাকিনন 
দেবদৃতী, ফুলকুল-ইন্দ্রাণী যেমতি 
নালনী! কমল-করে আদরে রূপসী 
ধরে যে কুসুম, তার কমনীয় শোভা 
বাড়ে শতগুণ, যথা রাবর কিরণে 

মাঁণ-আভা! একাকিনী বাঁসয়া ভাবনা, 
হেন কালে উতারলা দৈত্যদ্বয় তথা। 

চমাকলা বিধুমুখী দেখিয়া সম্মুখে 

২৪ হমধ্রমতনপনরাঁ--মোঁচাক | 

দৈত্যদ্বয়ে, যথা যবে ভোজরাজবালা 
কুন্তী, দুব্্বাসার মন্ত্র জাঁপ সুবদনা, 
হেরিলা নিকটে হৈম-করীটীী ভাস্করে !২৭ 
বীরকুল-চূড়ামাণ নিকুম্ভ-নল্দন 

উভে; ইন্দ্রসম রুপ--অতুল ভুবনে । 
হেরি বীরদ্বয়ে ধনশ বিস্ময় মানিয়া 

একদন্টে দোহা পানে লাগিলা চাঁহতে, 
চাহে যথা সূর্যমুখী সে সর্ষের পানে! 

"কি আশ্চর্যা! দেখ, ভাই," কাহল শরেন্দ্ 
সুন্দ: “দেখ চাহ. ওই নকুঞ্জ-মাঝারে। 
উজ্জল এ বন বুঝ দাবাশনাশখাতে 
আজ: কিম্বা ভগবত আইলা আপাঁন 
গৌরী! চল, যাই ত্বরা, প্ীজ পদযগ ! 
দেবীর চরণ-পদ্ম-সদ্মে২ যে সৌরভ 
বরাজে, তাহাতে পূর্ণ আজ বনরাজী।” 

মহাবেগে দুই ভাই ধাইলা সকাশে 
'ববশ' অমাঁন মধু, মল্মথে সম্ভাঁষ, 
মৃদু স্বরে খতৃবর কাঁহলা সত্বরে:__ 
"হান তব ফুল-শর. ফুল-ধনন ধাঁর, 
ধনুদ্ধর, যথা বনে নিষাদ, পাইলে 
মূগরাজে ।" অন্তরীক্ষে থাঁক রাঁতিপাঁতি, 
শরবাম্ট কার, দোহে আঁস্থর কাঁরলা, 
মেঘের আড়ালে পাঁশ মেঘনাদ যথা 
প্রহারয়ে সীতাকান্ত ডীম্মলাবল্লভে ৷: 

জর জর ফুলশরে, উভয়ে ধারলা 
রূপসীরে। আচ্ছান্নল গগন সহসা 
জীমৃত' শোণতাবিন্দ, পাঁড়ল চোঁদকে! 
ঘোঁষল 'নর্ঘোষে ঘন কালমেঘ দরে: 
কাঁপলা বসুধা: দৈত্য-কুল-রাজলক্ষমী, 
হায রে, পাারলা দেশ হাহাকার রবে! 

কামমদে মর এবে উপসূন্দাসুর 
বলী, সুন্দাসুর *?নে চাহিয়া কাহলা 
রোষে; " কারণে তুমি স্পর্শ এ বামারে, 
ভ্রাতবধ্ তব, বীর?" সুন্দ উত্তারলা-- 
"বারন কন্যা আম তোমার সম্মুখে 
এখান! আমার ভার্য্যা গ্রুজন তব; 
দেবর বামার তুমি: দেহ হাত ছাঁড়।” 

নামে পাঁরচিত যমজ দেবতা । তাঁরা স্বর্গের চাকংসক। 
উর রামলক্ষরণের নিকট প্রণয় 
২৭ মহাভারতের কর্ণজল্ম-প্রসঙ্গের উল্লেখ। 
২ সদ্ম-_ আবাস, গৃহা। 

[| 

২৯ ব্রামলক্ষমণের সঙ্গে মেঘনাদের রামায়ণোন্ত য*দ্ধের 



৩৭ মধনসন্দন 

যথা প্রজবলিত আঁশ্ন আহৃতি পাইলে 
আরো জবলে, উপসন্দ- হায়, মল্দমাতি-_ 
মহা কোপে কাঁহল--”রে অধর্্ম-আচারি, 

কুলাঙ্গার, ভ্রাতৃবধূ মাতৃসম মান : 
তার অঙ্গ পরশিস্ অনত্গ-পীড়নে 2" 

“কি কাঁহাঁল, পামর*০০ অধর্্মাচারী আম? 
কুলাঙ্গার ১ ধিক তোরে, ধিক্. দুস্টমতি, 
পাঁপ! শগালের আশা কেশরীকাঁমনন 

সহ কোল কাঁরবার._ওরে রে বব্বর!” 
এতৈক কাহয়া রোষে নিচ্কোষলা আস 

সন্দাসুর,. তা দৌখয়া বীরমদে মাতি, 
হুহুঙ্কাঁর নিজ অস্ত্র ধাঁরলা অমনি 
উপসুন্দ, গ্রহ-দোষে বিগ্রহ-প্রয়াসী। 
মাতাঁঙ্গনী-প্রেম-লোভে কামার্ত যেমাতি 
মাতঙ্গ যুঝয়ে, হায়, গহন কাননে 
রোষাবেশে, ঘোর রণে কুক্ষণে রাঁণলা 
উভয়, ভূলিয়া, মার. পূর্বকথা যত! 
তমঃসম জ্ঞান-রাব সতত আবরে 
শবপাত্ত! দোহার অস্ত্রে ক্ষত দুই জন. 
[তিতি 'ক্ষাত রন্তপ্রোতে. পাঁড়লা ভূতলে' 

কতক্ষণে স্ল্দাসুর চেতন পাইয়া, 
কাতরে কাহল চাহ উপসন্দ পানে : 
"শিক কর্ম কাঁরনু, ভাই, পূর্বকথা ভূল ১ 
এত যে কারন তপঃ ধাতায় তৃষতে : 
এত যে যুঝন, দেহে বাসবের সহ: 
এই ক তাহার ফল ফাঁলল হে শেষে 2 
বালিবন্ধে সৌধ, হায়, কেন নির্মাইনু 
এত যত্তেঃ কাম-মদে রত যে দম্মীতি, 
সতত এ গাত তার বাদত জগতে। 
কন্তু এই দুঃখ, ভাই, রাঁহল এ মনে 
রণক্ষেত্র শত্রু 'জাঁন, মারনু অকালে, 
মরে যথা মৃগরাজ পাঁড় ব্যাধ-ফাঁদে।" 

অমরার. যথা, মার. গান্ধারীনন্দন, 
নরশ্রেষ্ঠ, কুরুবংশ ধবংস গাঁণ মনে, 
যবে ঘোর 'নশাকালে অশ্বথথামা রথ 
পাণ্ডব-শিশুর শর দিলা রাজহাতে !ৎ১ 

মহা শোকে শোক তবে উপসল্দ বলী 
কাঁহলা: “হে দৈত্যপতি, কিসের কারণে 

৩০ নরাধম, পাপী। ৩১ মহাভারতের দৃর্যোধনের মৃত্যুকাহনীর উল্লেখ, 

রচনাবলস 

। লুটায় শরীর তব ধরণীর তলে 
। উঠ. বীর, চল, পুনঃ দালগে সমরে 
অমর! হে শৃরমাঁণ, কে রাখবে আজি 

. দানব-কুলের মান, তুমি না উঠিলে 2 
| হে অগ্রজ. ডাকে দাস চির অনুগত 
উপসুন্দ: অপ দোষে দোষী তব পদে 
কিকর; ক্ষাময়া তারে, হে বাসবজাঁয়, 
লয়ে এ বামাবৈ, ভাই, কোলে কর উঠি!" 

এইরূপে বিলাপিয়া উপসুন্দ রথ, 
অকালে কালের হস্তে প্রাণ সমার্পলা 
কর্মমদৌোষে। শৈলাকারে রাঁহলা দুজনে 
ভীমতলে. যথা শৈল-_-নীরব, অচল। 

সমরে পাড়ল দৈত্য । কন্দর্প অমাঁন 
দর্পে শঙ্খ ধার ধীর নাঁদলা গম্ভীরে। 
বাহ সে বিজয়নাদ আকাশ-সম্ভবা 
প্রাতধদান, রড়ে ধন ধাইলা আশুগা 
মহারঙ্গে । তুঙ্গ শৃঙ্গে, পব্বতিকন্দরে, 
পাঁশল স্বর-তরঙ্গ। যথা কাম্যবনে 
দেব-দল, কতক্ষণে উতাঁরলা তথা 
নিরাকারা দৃূতী। "উঠ." কাহলা সুন্দরী, 
"শনঘ্ব কার উঠ, ওহে দেবকুলপাতি। 
ভ্রাতৃভেদে ক্ষয় আজ দানব দুজ্জয়।" 

যথা আগ্ন-কণা-স্পর্শে বারুদ-কণিক- 
রাশি, ইরম্মদরূপে, উঠয়ে নামষে 
গরাঁজ পবন-মার্গে, উাঠিলা তেমাতি 
দেবসৈন্য শন্যপথে' রতনে খাঁচিত 
ধবজদণ্ড ধার করে. চিন্ররথ রথ 
উন্মীলিলা দেবকেতু কোতৃকে আকাশে । 
শোভিল সে কেতু, শোভে ধূমকেতু যথা 
তারাঁশর, তৈেজে ভস্ম কার সরারপু! 
বাজাইল রণবাদ্য বাদ্যকর-দল 
নিকণে। চলিলা সবে জয়ধবাঁন কাঁর। 
চলিলেন বায়ুপাতি, খগপাঁত যথা 
হোর দূরে নাগবজ্দ__ভয়ঙ্কর গাঁত; 
সাপাঁট প্রচণ্ড দণ্ড চ'লিলা হরষে 
শমন:; চলিলা ধনুঃ টঙ্কাঁরয়া রথী 
সেনান; চাঁললা পাশঈ; অলকার পাত, 
গদা হস্তে: স্বর্ণরথে চাঁললা বাসব, 
'ত্বষায় জিনিয়া 'ত্ষাম্পাতি দিনমাঁণ। 
চলে বাসবীয় চমৃ*২ জমৃত যেমাতি 

৩২ স্ন্যৈ। 
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ঝড় সহ মহারড়ে: কিম্বা চলে যথা 
প্রমথনাথের সাথে প্রমথের কুল 
নাঁশিতে প্রলয়কালে. ববন্বম রবে 
ববদ্বম রবে যবে রবে িঙ্গাধবাঁন 1 

ঘোর নাদে দেবসৈন্য প্রবোৌশল আস 
দৈত্যদেশে। যে যেখানে আছল দানব, 
হতাশ তরাসে কেহ, কেহ ঘোর রণে 
মরিল! মুহুক্তেট আহা, যত নদ নদণী 
প্রস্রবণ,. রন্তময় হইয়া বাঁহল' 
শৈলাকার শবরাঁশ গগন পরশে । 
শকুন গৃধনী যত--বিকট মূরাতি 
যুঁড়য়া আকাশদেশ, উড়ে ঝাঁকে ঝাঁকে 
মাংসলোভে । বায়ূসখা সুখে বাখু সহ 
শত শত দৈত্যপুরী লাঁগিলা দাহতে। 
মারল দানব-শিশু, দানব-বনিতা । 

হায় রে, যে ঘোর বাতা দলে তরু-দলে 
বাঁপনে, নাশে সে ম মুকুঁলিত লতা, 
কুসুম-কাণ্চন-কান্তি। শবাঁধর এ লীলা । 

বলাপশ বলাপধবানি জয়নাদ সহ 
মিশিয়া পারল বিশ্ব ভৈরব আরবে 
কত যে মারলা যম কে পারে বার্ণতে ০ 
কত যে চার্ণলা, ভাঙ্গি তুঙ্গ শৃঙ্গ, বল 
প্রভঞ্জন:_তীক্ষন শরে কত যে কাঁটলা 
সেনানী, কত যে যৃথনাথ গদাঘাতে 
নাঁশলা অলকানাথ . কত যে প্রচেতা 
পাশী: হায়, কে বার্ণবে, কার সাধ্য এত 2 

দানব-কুল-ীনধনে, দেব-কুল-নাঁধ 
শচীকান্ত, নিতান্ত কাতর হয়ে মনে 
দয়াময়, ঘোর রবে শঙ্খ ননাদলা 
রণভূমে। দেবসেনা, ক্ষান্ত দিয়া রণে 
অমাঁন. বিনতভাবে বোঁড়লা বাসবে। 

কাঁহলেন সুনাসীরত* গম্ভীর বচনে;- 
"সন্দ-উপস্হন্দাসুর, হে শরেন্দ্র রাথ, 
আর মম. যমালয়ে গেছে দোঁহে চলি 
অকালে কপালদোষে। আর কারে ডাঁর 2 
তবে বৃথা প্রাণহত্যা কর ক কারণে : 

৩৩ ভারতচন্দ্রের 
মহারুদ্র রূপে মহাদেব সাজে। 
বব্বম্ ববম্বম্ শিত্গা ঘোর বাজে ॥ 

প্রতীতি শিবের রুদ্ররূপ বর্ণন।ব্ন সাহত তুলনীয়। 

মধু_৩ 

নীচের শরীরে বীর কভু কি প্রহারে 
অস্ব? উচ্চ তরু- সেই ভস্ম ইরম্মদে। 
যাক্ চলি নিজালয়ে দিতিসূত যত। 
বিষহীীন ফণণী দোখ কে মারে তাহারে ? 
আনহ চন্দনকান্ঠ কেহ, কেহ ঘৃত: 
আইস সবে দানবের প্রেতকর্্ম কার 
যথা 'বাঁধ। বীর-কুলে সামান্য সে নহে, 
তোমা সবা যার শরে কাতর সমরে! 
বিশ্বনাশন বজ্রাশনরে অবহেলা কারি, 
জনিল যে বাহু-বলে দেবকুলরাজে, 
কেমনে তাহার দেহ দবে সবে আজ 
খেচব ভূচব জীবে? বীরশ্রেষ্ঠ যারা, 
বীরার প্াাজতে রত সতত জগতে 1" 

এতেক কাঁহলা যাঁদ বাসব. অমাঁন 
সাজাইলা চিতা চিন্ররথ মহারথা । 
বাশ রাশ আন কান্ঠ সুরীভ, ঢাঁললা 
ঘৃত তাহে। আস শুচি_ সব্ব্শুচিকারী-__ 
দাহিলা দানব-দেহ। অনুমৃতা হয়ে, 
এন্দ-উপসুন্দাসুর-মহিষী রূপসী 

গেলা ব্রহ্গলোকে,- দোৌহে পাঁতিপরায়ণা । 
তবে তিলোত্তমা পানে চাহ সুরপাঁতি 

[জফ, কাঁহলেন দেব মৃদ মন্দস্বরে ₹- 
"তাঁরলে দেবতাকুলে অকৃল পাথারে 
তাঁমি: দাঁল দানবেন্দ্রে তোমার কল্যাণে, 
হে কল্যাণ, স্বর্গলাভ আবার কাঁরনু। 
এ সুখ্যাতি তব, সাতি, ঘুষবে জগতে 
চিরাদ:.! যাও এবে (বাঁধর এ বাঁধ) 
সূর্যজ্দোকে: সুখে পঁশি আলোক-সাগরে, 
কর বাস. যথা দেবী কেশব-বাসনা, 
ইন্দুবদনা ইন্দিরা-জলাধর তলে ।" 

চাঁল গেলা [তিলোত্তমা_তারকারা ধন-_ 
সূর্যলোকে। সুরসেন্য সহ সুরপাঁতি 
অমরাপ,ব*কিত হর্ষে পুনঃ প্রবেশিলা। 

ইত শ্লীতলোত্তমাসম্ভবে কাব্যে বাসব-বিজযো 
নাম চতুর্থ সর্গ। 





মেঘনাদবধ কাব্য 

প্রথম 

সম্মুখ সমরে পাড়, বীর-চূড়ামণি 
বশরবাহহ, চাল যবে গেলা যমপরে 
অকালে, কহ, হে দোৌব অমৃতভাষাঁণ,১ 
কোন্ বীরবরে বার সেনাপাঁত-পদে, 
পাঠাইলা রণে পুনঃ রক্ষঃকুলানাধ২ 
রাখবার? কি কৌশলে, রাক্ষসভরসা 
ইন্দ্রীজত মেঘনাদেৎঅজেয় জগতে-_ 
উীর্্মলাবলাসী১ নাশি, ইন্দ্রে নিঃশাঁঙকলা ৭ 
বান্দ চরণারাবন্দ, আতি মন্দমাত" 
আম, ডাকি আবার তোমায়, শ্বেতভুজে 
ভারাতি! যেমাতি, মাতঃ, বাঁসলা আঁসয়া, 
বাঞ্মশীকর রসনায় (পদমাসনে যেন) 
যবে খরতর শরে, গহন কাননে, 
ক্রোণ্বধূ সহ ক্লৌণ্ে নিষাদ বিশধলা.৬ 
তেমাতি দাসেরে, আস, দয়া কর. সাতি। 
কে জানে মাহমা তব এ ভবমণ্ডলে ৮ 
নরাধম আছল যে নর নরকুলে 
চোর্যে রত", হইল সে তোমার প্রসাদে., 
মৃত্যুঞ্জয়, যথা মৃত্যুঞ্জয়” উমাপাতি। 
হে বরদে, তব বরে চোর রত্বাকর 
কাব্যরত্রাকর কাব! তোমার পরশে, 
স.চন্দন -বৃক্ষশোভা 1বষবৃক্ষ ধরে' 
হায়, মা, এ হেন পুণ্য আছে ক এ দাসে * 
কন্তু যে গো গুণহাীন সন্তানের মাঝে 
মুঢ্মাতি, জননীর স্নেহ তার প্রাত 
সমাধক। উর তবে, উর দয়ামায় 
[ব*বরমে ! গাইব, মা, বীররসে ভাস, 
মহাগীত;: উীর, দাসে দেহ পদছায়া। 

অমৃতভাষিণী-_সরস্বতী, অমৃতের ন্যায় মধুর তাঁর ভাষা। 

সগঁ 

_তুমিও আইস, দোৌব, তুমি মধুকরী 
কল্পনা! কাঁবর চত্ত-ফুলবন-মধু 
লয়ে, রচ মধূচক্র, গৌড়জন যাহে 
আনন্দে করিবে পান সূধা 'নরবাধ! 

কনক-আসনে বসে দশানন বলনী-_ 
, হেমকট-হৈমাঁশরে শৃঙ্গবর যথা 
তেজঃপুঞ্জ। শত শত পাভ্রামন্র আদ 
সভাসদ্, নতভাবে বসে চার 'দকে। 

, ভূতলে অতুল সভা-স্ফ1টকে গঠিত, 
তাহে শোভে রত্বরাজী, মানস-সরসে 
সরস কমলকুল বকাঁশত যথা । 
শ্বেত, রন্ত, নীল, পঈত স্তম্ভ সার সার 
ধরে উচ্চ স্বর্ণছাদ. ফণীন্দ্র” যেমাতি. 
বিস্তার অযৃত ফণা, ধরেন আদরে 
ধরারে।*" ঝুলছে ঝাঁশ ঝালরে মুকৃতা, 
পদ্মরাগ, মরকত, হারা: যথা ঝোলে 
(খচিত মুকুলে ফলে) পল্পবের মালা 
ব্রতালয়ে। ক্ষণপ্রভা১ সম মুহুঃ হাসে 
রতনসম্ভবা বভা৯২_ঝলাঁস নয়নে! 
সুচারু চামর চারুলোচনা কিঙ্করন 
ঢুলায়, মৃণালভূজ আনন্দে আন্দোঁল 
চন্দ্রাননা। ধরে ছত্র ছত্রধর: আহা 
হরকে'পানলে কাম যেন রেনা পুড়ি 
দাঁড়ান সে সভাতলে ছত্রধর-রূপে 1১ 

পাণ্ডব-শাবর দ্বারে রুদ্রেশবর যথা 
শৃলপাণি!৯৭ মন্দে মন্দে বহে গন্ধে বাহ, 
অনন্ত বসন্ত-বায়ু, রঙ্গে সঙ্জো আন 

*রাক্ষসকুূলের আধার বা আশ্রয়। 
* ইল্দ্রীজত মেঘনাদ__মেঘনাদ দেবরাজ ইন্দ্রকে পরাজিত ও বন্দ করোছিলেন। 
ডীর্্মলা যাঁর আনন্দ সেই লক্ষণ । 

রত্বাকর নামে পাঁরাচত বাল্মীকির দসযজীবনের প্রসঙ্গ । 
»বাসাঁক। 

১০বাসূকি কর্তৃক পৃথিবীর ভারবহনের পৌরাণিক প্রসঙ্গ । 
*মত্যুকে যিনি জয় করেছেন, মহাদেব। 

৯ 

«ভীত দূর করল। 
১বাল্মীকর কাবত্বলাভের পেছনের পৌরাণিক ঘটনার উল্লেখ । 

পোৌরাণক উল্লেখ। 

৯১১ বিদ্যা | 

১২ রতনসম্ভবা 'বভা-রক্র থেকে বিকীর্ণ রশ্মি। 
১৩ মহাদেব কর্তৃক মদন-ভস্মের পৌরাণিক উল্লেখ। কাঁলুদাসের 'কুমারসম্ভব' কাব্যে এই প্রসঞ্গের 

অতুযুজ্জবল চনত আছে। 
১৪ মহাদেব পাণ্ডবদের 'শাঁবর পাহারা দিয়োছিলেন। মহাভারতের কাঁহনী। 



৩৬ মধুসূদন রচনাবলী 

কাকলী লহরণ, মার! মনোহর, যথা 
বাঁশরীস্বরলহরী গোকুল বাঁপনে '১ 
ক ছার ইহার কাছে, হে দানবপাঁতি 
ময়, মাঁণময় সভা, ইন্দ্রপ্রস্থে যাহা 
স্বহস্তে গাঁড়লা তৃমি তুঁষতে পৌরবে :১ 

এ হেন সভায় বসে রক্ষঃকুলপাতি, 
বাক্যহন পুত্রশোকে! ঝর ঝর ঝরে 
আবরল অশ্রুধারা-াতাতয়া বসনে, 
যথা তরু. তশক্ষণ শর সরস শরীরে 

বাঁজলে. কাঁদে নীরবে। কর যোড় কার, 
দাঁড়ায় সম্মুখে ভগ্নদূত, ধূসরিত 
ধুলায়, শোণিতে আর সবর্ব কলেবর। 
বীরবাহু সহ যত যোধ শত শত 

ভাসিল রণসাগরে. তা সবার মাঝে 
একমান্র বাঁচে বীর: যে কাল তরঙ্গ 
গ্রাসল সকলে. রক্ষা কারল রাক্ষসে-_ 
নাম মকরাক্ষ, বলে যক্ষপাতি সম। 

এ দূতের মুখে শান সুতের নিধন, 
হায়, শোকাকুল আজ রাজকুলমাঁণ 
নৈকষেয় ৯৭ সভাজন দুঃখী রাজ-দুঃখে। 
আঁধার জগত. মার, ঘন আবারলে 
দিননাথে! কত ক্ষণে চেতন পাইয়া, 
বিষাদে নিশ্বাস ছাড়, কাহলা রাবণ: 

শনশার স্বপনসম তোর এ বারতা, 
রে দূত" অমরবৃন্দ যার ভূজবলে 
কাতর. সে ধনুদ্ধরে রাঘব ভিখারী 
বাঁধল সম্মুখ রণে? ফুলদল দয়া 
কাটিলা কি বধাতা শাল্মলী তরুবরে 2৯৮ 
হা পত্র, হা বীরবাহু, বীর-চূড়ামীণ ! 
কি পাপে হারান আম তোমা হেন ধনে? 
কি পাপ দোঁখয়া মোর, রে দারুণ "বাঁধ, 
হারাল এ ধন তুই ঃ হায় রে, কেমনে 
সাঁহ এ যাতনা আম; কে আর রাখবে 
এ বিপুল কুল-মান এ কাল সমরে! 
বনের মাঝারে যথা শাখাদলে আগে 

১* ব্রজলশলার উল্লেখ । 

একে একে কাঞ্ুযরিয়া কাট, অবশেষে 
নাশে বক্ষে, হে বিধাতঃ, এ দুরন্ত রিপু 
তেমাতি দুব্বল. দেখ, কারছে আমারে 
নিরন্তর' হব আম শনম্মল সমূলে 
এর শরে! তা না হলে মারত কি কু 
শলী শম্ভুসম ভাই কুম্ভকর্ণ মম, 
অকালে আমার দোষে; আর যোধ যত-_ 
রাক্ষস-কুল-রক্ষণ 2 হায়, সূর্পণখা, 
ক কুক্ষণে দেখোঁছাল, তুই রে অভাগন, 
কাল পণবটীবনে কালক্টে ভরা 
এ ভূজগে? কি কুক্ষণে (তোর দুঃখে দুঃখনী) 
পাবক-ীশখা-রাঁপণন জানকীরে আমি 
আ'ননু এ হৈম গেহে 2 হায় ইচ্ছা করে, 
ছাঁড়য়া কনকলঙকা. নাবড় কাননে 
পাঁশ, এ মনের জবাল। জুড়াই বিরলে ' 
কুস্মদাম-সঁজ্জত,. দীপাবলশ-তেজে 
উজ্জবালত নাট্যশালা সম রে আঁছল 
এ মোর স্ন্দরী পুরী! ীকন্তু একে একে 
শুখাইছে ফুল এবে, নাবছে দেউটাী : 
নীরব রবাব, বীণা, মুরজ. মুরলী: 
তবে কেন আর আম থাঁক রে এখানে £ 
কার রে বাসনা বাস কারতে আঁধারে 2" 

এইর্পে বিলাপিল। আক্ষেপে রাক্ষস- 
কুলপতি রাবণ; হায় রে মার, যথা 
হাঁস্তনায় অন্ধবাজ, সঞ্জয়ের মুখে 

হত যত প্রিয়প্ত্র কুরুক্ষেত্র-রণে 1৯২ 
তবে মন্তী সারণ (সাঁচবাশ্রেষ্ঠ২ণ বৃধঃ২৯) 

কৃতাঞ্জালপুটে উাঠ কাঁহতে লাঁগলা 
নতভাবে;"হে রাজন্, ভূবনাঁবখ্যাত, 
রাক্ষসকূলশেখর, ক্ষম এ দাসেরে ! 
হেন সাধ্য কার আছে বুঝায় তোমারে 
এ জগতে 2 ভাঁব, প্রভূ, দেখ কিন্তু মনে; 
অভ্রভেদীং২ চূড়া যাঁদ যায় গুড়া হয়ে 
বন্জ্রাঘাতে. কভু নহে ভূধর অধীর 

"৬ মযদানব গাঁঠিত যুধম্ঠিরের রাজসভা ও যজ্ঞসভার কথা বলা হয়েছে। মহাভারতের কাঁহনী। 
১৭1নকষাপূন্র রাবণ। 
৯ কালদাসের প্রভাব আছে। 'আঁজজ্ঞানশক্ুন্তলম'-এ একটি শ্লোকে নীলোতপলদলের দ্বারা শমশলতা 

ছেদনের অসম্ভাব্যতা ব্যস্ত হয়েছে। 

১৯ মহাভারতনয় কাহনীর উল্লেখ। 
২০ প্রধান মন্তশ। ২১ বজ্ঞজন। ১৬ আকাশভেদন । 
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সে পীড়নে। বিশেষতঃ এ ভবমণ্ডল 
মায়াময়, বৃথা এর দুঃখ সুখ যত। 
মোহের ছলনে ভূলে অজ্ঞান যে জন।" 

উত্তর কাঁরলা তবে লঙ্কা-আধপাঁত :_ 
“যা কহিলে সত্য, ওহে অমাত্য-প্রধান২০ 
সারণ! জান হে আমি, এ ভব-মন্ডল 
মায়াময়, বৃথা এর দুঃখ, সুখ যত। 
কিন্তু জেনে শুনে তবু কাঁদে এ পরাণ 
অবোধ। হদয়-বৃন্তে ফুটে যে কুসুম, 
তাহারে ছিপড়লে কাল. বিকল হৃদয় 
ডোবে শে।ক-সাগরে, মৃণাল যথা জলে. 
বে কুবলয়ধন২৪ লয় কেহ হরি ।" 

এতেক কাহয়া রাজা, দূত পানে চাঁহ, 
আদেশিলা._“কহ, দূত. কেমনে পাড়ল 
সমবে অমর-ন্রাস বীরবাহ7 বলী 2" 

প্রণাম রাজেন্দ্রপদে, করযুগ যাঁড়, 
আরাম্ভলা ভগনদৃত :- "হায়, লঙ্কাপাঁত, 
কেমনে কাহব আমি অপৃব্ব কাঁহনী £ 
কেমনে বাঁর্ণব বীরবাহুর বশরতা২৭ ০ 
এদকল করী যথা পশে নলবনে, 
পাঁশলা বীবকুঞ্জর৬ আরদল মাঝে 
ধনুদ্ধর। এখনও কাঁপে হয়া মম 
থরথাঁর, স্মারলে সে ভৈরব হ-ঙকারে। 
শুনোছ, রাক্ষসপাতি, মেঘের গঞ্জনে ; 
1সংহনাদে;: জলাধর কলোলে: দেখোঁছ 
দুঙ ইবম্মদে." দেব, ছাটিতে পবন- 
পথে, কিন্তু কভু নাহ শুন 'ত্রভুবনে, 
এ হেন ঘোর ঘর্ঘর কোদণ্ড-টঙকারে !১* 
কভু শাহ দোখ শর হেন ভয়ঙকর1--- 

পাঁশলা বীরেন্দ্রবৃন্দ বীরবাহ সহ 
বণে, যুথনাথ সহ গজযুথ যথা । 
খন ঘনাকারে২ ধূলা উঠিল আকাশে. 
মেঘদল আসি যেন আবারলা রুঁষ 
গগনে: বিদ্যতঝলা-সম চকমাক 
উঁড়ল কলম্বকুলণণ অম্বর প্রদেশে 
5 ধন্য শিক্ষা বীর বীরবাহ-! 
কত যে মারল আর, কে পারে গাঁণতে ? 

পুত্র তব, হে রাজন! 

। কমারে 

এইর্পে শব্ুমাঝে যুঝিলা স্বদলে 
কত ক্ষণ পরে, 

প্রবৌশলা যুদ্ধে আঁস নরেন্দ্র রাঘব। 
কনক-মুকুট শরে, করে ভীম ধনু, 
বাসবের চাপৎ১ যথা 'বাবিধ রতনে 
খাঁচিত,"- এতেক কহি, নীরবে কাঁদিল 
ভগনদৃত, কাঁদে যথা 'বিলাপাঁ, স্মাঁরয়া 
পৃব্বদুঃ্খ! সভাজন কাঁদিলা নীরবে । 

অশ্রুময়-আঁখ পুনঃ ক'হলা রাবণ, 
মন্দোদরীমনোহর :-"কহ, রে সন্দেশ- 
বহ.«" কহ, শুন আম, কেমনে নাঁশলা 
দশাননাত্মজ শুরে দশরথাত্মজ 2" 

"কেমনে, হে মহীপাঁত,” পুনঃ আরম্ভিল 
ভগ্নদৃত. "কেমনে, হে রক্ষঃকুলানাধ, 
কাঁহব সে কথা আমি, শুনবে বা তুম : 
আঞ্নময় চক্ষুঃ যথা হর্যস্ষি০ সরোষে 
কড়মাঁড় ভীম দন্ত, পড়ে লম্ফ "দয়া 
বৃষস্কন্ধে, রামচন্দ্র আক্রামলা রণে 

চৌদিকে এবে সমর-তরঙ্গ 
উ্থালল, 'সিম্ধু যথা দ্বন্দি বায়ু সহ 
[নঘেণষেত। ভাতিল আসি আগনাঁশখাসম 
ধৃূমপুঞ্জসম চম্মাবলর" মাঝারে 
অযুত! নাঁদল কম্বুণ্ড অম্বুরাশি-রবেৎ 1 
আর ক কাহব, দেব 2 পৃর্বজল্মদৌষে, 
একাকী বাঁচনু আম! হায় রে বধাতিঃ, 
কি পাপে এ তাপ আজ 'দাঁল তুই মোরে « 
কেন শা শুইনু আম শরশয্যোপাঁর, 

হৈমল৬কা-অলঙ্কার বাঁরবাহ্ সহ 
রণভূমে ৮» কন্তু নাহ নজ দোষে দোষী। 
ক্ষত বক্ষঃস্থল মম, দেখ, নৃপমাণ, 
রিপু-প্রহরণে : পচ্ঠে নাহ অস্ত্রলেখা ।" 

এতেক কাঁহর। স্তব্ধ হইল রাক্ষস 
মনস্ত।ক্' লঙ্কাপাঁতি হরষে বষাদে 
কাঁহলা: "সাবাস, দূত' তোর কথা শান, 
কোন্ বীরহয়া নাহি চাহে রে পাঁশিতে 

সংগ্রামে 2 ডমরুধ্যান শুনি কাল ফণ৭, 
কভু কি অলসভাবে নিবাসে বিবরে £ 

প্রধান মন্্ী। ২৪ কুবলয়-_পদ্ম: নলোতপল। ** বীরত্ব। *৬ বীরশ্রেম্ত। 
** ইরম্মদ__বজ্াগিন। . ২৮ কোদণ্ড-টগকার-ধনূর ছিল্লার শব্দ। ২১ ঘনাকার- মেঘের আকার 
৩" তীরসকল। ৬ বাসবের চাপ-ইন্দ্রধন বা রামধনু।  ৎ*দৃত। ৩ সংহ। 
*গ্রাক পুরাণে সিন্ধু ও বায়ুর চিরন্তন সংঘর্ষের কাঁহ্নী আছে। 
৬ চম্ম ঢাল | ৩১ শাঙখ। ৬৭ অম্বূরাঁশ-রবে-_ সমূদ্রুগ্নের ন্যায়। 
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ধন্য লঙ্কা, বীরপ্ত্রধারী! চল, সবে, 
চল যাই, দৌখ, ওহে সভাসদ জন, 
কেমনে পড়েছে রণে বীর-চূড়ামাণ 
বীরবাহু; চল, দৌখ জুড়াই নয়নে ।" 

উঠিলা রাক্ষসপতি প্রাসাদ-শিখরে, 
কনক-উদয়াচলে দিনমণিত* যেন 
অংশুমালত৯। চারি দিকে শোঁভল কাণ্চন- 
সৌধ-কিরীঁটনন লঙ্কা০-_মনোহরা পুরী! 
হেমহম্ময সার সার পুস্পবন মাঝে: 
কমল-আলয় সরঃ; উৎস রজঃ-ছটা : 
তরুরাজাঁ; ফুলকুল- চক্ষু-বিনোদন, 
যুবতীযৌবন যথা; হারাচূড়াঁশিরঃ 
দেবগৃহ : নানা রাগে রাঁঞ্জত বিপাঁণ, 
বাবধ রতন-পূর্ণ; এ জগৎ যেন 
আয়া বিবিধ ধন, পূজার বিধানে, 

রেখেছে, রে চারুলঙ্কে, তোর পদতলে, 
জগত-বাসনা তুই, সুখের সদন। 

দোঁখলা রাক্ষসে*্বর উন্নত প্রাচীর-_ 
অটল অচল যথা; তাহার উপরে 
বীরমদে মত্ত, ফেরে অস্ত্রীদল, যথা 
শৃঙ্গধরোপার িংহ। চার সংহদ্বার 
(রুদ্ধ এবে) হোরলা বৈদেহশীহর;৪৯ তথা 
জাগে রথ. রথী, গজ, অশব, পদাতিক 
অগণ্য। দোঁখলা রাজা নগর বাঁহরে, 
রপুবৃন্দ, বালবৃল্দ সম্ধূতীরে যথা, 
নক্ষত্র-মণ্ডল কিম্বা আকাশ-মণ্ডলে। 
থানা দয়া পূর্ব দ্বারে, দূব্্বার সংগ্রামে, 
বাঁসয়াছে বীর নীল; দাক্ষণ দুয়ারে 
অঙ্গদ, করভসম নব বলে বল: 
কিম্বা বিষধর, যবে বাঁচত্র কণ্চুক-9২ 
ভূষিত, হিমান্তেৎ« আহি ভ্রমে উদ্ধর্ব ফণা-- 
ভ্রিশলসদৃশ জিহবা লুল অবলেপে্5! 
উত্তর দুয়ারে রাজা সংগ্রীব আপাঁন 
বীরাসংহ। দাশরাঁথ পাশ্চম দুয়ারে 
হায় রে বিষণ্ন এবে জানকী-ীবহনে, 

৩৬ সূর্য | 

কোমুদী-বিহনে যথা কুমুদরঞ্জন 
শশাঙ্ক! লক্ষণ সঙ্গে, বায়ুপ্ত্র হন, 
মন্ত্রবর িবভীষণ। এত প্রসরণে,৪৫ 
বোঁড়িয়াছে বৌরদল স্বর্ণ-লঙ্কাপুরা, 
গহন কাননে যথা ব্যাধ-দল মিলি, 
বেড়ে জালে সাবধানে কেশারকামিনী,_ 
নয়ন-রমণী রূপে, পরাক্রমে ভীমা 
ভীমাসমা*! অদুরে হোরিলা রক্ষঃপাঁত 
রণক্ষেত্র । 1শবাকুল, গৃধনী, শকুনি, 
কুক্কুর, িশাচদল ফেরে কোলাহলে। 
কেহ উড়ে; কেহ বসে; কেহ বা বিবাদে; 
পাকশাট মার কেহ খেদাইছে দূরে 
সমলোভন জণবে; কেহ, গরাঁজ উল্লাসে, 
নাশে ক্ষুধা-আগ্ন; কেহ শোষে রক্তশ্রোতে। 
পড়েছে কুঙ্জরপুঞ্জ ভীষণ-আকৃতি ; 

ঝড়গাত ঘোড়া, হায়, গাঁতহন এবে! 
চূর্ণ রথ অগণ্য, নিষাদী.*৭ সাদী.৪* শুলশী” 
রথ, পদাতিক পাঁড় যায় গড়াগাঁড় 
একন্রে! শোঁভিছে বম্ম, চর্ম, আস. ধনু, 
ভিন্দিপাল,” তৃণ, শর, মুদ্গর, পরশু১ 
স্থানে স্থানে; মাঁণময় কিরাট, শীর্ষক," 
আর বাঁর-আভরণ, মহাতেজস্কর। 
পাঁড়য়াছে যন্ত্রীদল যন্ত্দল মাঝে। 
হৈমধবজ দণ্ড হাতে, যম-দণ্ডাঘাতে. 
পাঁড়য়াছে ধজবহ | হায় রে, যেমাত 
স্বর্ণচুড় শস্য ক্ষত কীষদলবলে.০ 

পাঁড়য়াছে বীরবাহ বীর-চুূড়ামাঁণ, 
চাঁপি রপুচয় বলী, পড়েছিল যথা 

খটোতকচ, যবে কর্ণ, কালপঙ্ঠধারশী.৪ 
এাঁড়লা একাঘ্যী বাণ রাক্ষতে কৌরবে।* 

মহাশোকে শোকাকুল কাঁহলা রাবণ '-_ 
“যে শয্যায় আজ তুম শুয়েছ, কৃমার 

৩৯করণ যার মালা, অর্থাৎ সূর্য । 
৪০ কাণ্চন-সৌধ-কিরীটিনী লঙ্কা-স্বর্ণীনার্মত সৌধরাঁজ লঙ্কার মুকুটস্বরূপ। 
*১ সীতাকে যে হরণ করেছে । ৪২ কণুক আবরণ, বর্ম। ৪৩ শীতের শেষে। 
৪৪ গর্বে, তেজে। ৪৫ বেন্টনে। ৪৬ চণ্ডশর ন্যায়। 
১৭ গজারোহনী (সৈন্যদল)। ৪ অশব্যরোহী (সৈন্যদল)। ৪৯ শৃলধারী (সৈনাদল)। 
৫০ বর্শাজাতীয় অস্ত্র। ৫৯ কৃঠার। ৫২ প/গাঁড়। 
৫৩ হোমরের 'ইলিয়াড' কাব্যে যুদ্ধ-বর্ণনাকালে অনুরূপ উপমার প্রয়োগ ঘটেছে বার বার। 'হেক্র-বধ' 

দ্রষ্টব্য। «9 কালপৃস্ড- -কর্ণের ধনূ। «৫ ঘটোংকচের মৃত্যুর মহাভারতনয় কাহিনীর উল্লেখ। 



মেঘনাদবধ কাব্য : প্রথম সর্গ ৩৯ 

প্রিয়তম, বীরকুলসাধ এ শয়নে 
সদা! রিপুদলবলে দাঁলয়া সমরে, 
জল্মভূমি-রক্ষাহেতু কে ডরে মারতে 2 

যে ডরে, ভীরু; সে মুঢ়; শত ধিক্ তারে! 
তবু. বংস, যে হৃদয়, মুগ্ধ মোহমদে 
কোমল সে ফুূল-সম। এ বজ্র-আঘাতে, 
কত যে কাতর সে, তা জানেন সে জন, 
অন্তর্যামশ যান; আম কাঁহতে অক্ষম। 
হে বিধি, এ ভবভূমি তব লীলাস্থলী)_ 
পরের যাতনা ীকন্তু দৌখা ক হে তুমি 
হও সুখী + পিতা সদা পুত্রদুঃখে দুঃখী 
তুমি হে জগত-ঁপতা, এ কি রীতি তব? 
হা পুত্র! হা বীরবাহ! বীরেন্দ্র-কেশরী' 
কৈমনে ধাঁরব প্রাণ তোমার বহনে 2" 

এইরূপে আক্ষৌপয়া রাক্ষস-ঈশবর 
রাবণ, ফিরায়ে আঁখ, দোখলেন দূরে 
সাগর--মকরালয়। মেঘশ্রেণী যেন 
অচল, ভাসছে জলে 1শলাকুল, বাঁধা 
দৃঢ় বাঁধে। দুই পাশে তরঙ্গ-নিচয়, 
ফেণাময়, ফণাময় যথা ফাঁণবর, 
উ্থালছে নরন্তর গম্ভীর [নর্ঘোষে। 

অপূর্ব-বন্ধন সেতু; রাজপথ-সম 
প্রশস্ত: বাঁহছে জনম্তোতঃ কলরবে. 
সোতঃ-পথে জল যথা বাঁরষার কালে। 

আভমানে মহামানী বীরকুলষভ 
রাবণ, কাঁহলা বলী সন্ধু পানে চাহ; 
শক সুন্দর মালা আজ পাঁরয়াছ গলে, 
প্রচেতঃ' হা ধিক, ওহে জলদলপাতি। 
এই ক সাজে তোমারে, অলঙ্ব্য, অজেয় 
তম? হায়, এই কি হে তোমার ভূষণ, 
রত্বাকর * কোন্ গুণে, কহ. দেব, শুন, 
কোন্ গুণে দাশরাথ কিনেছে তোমারে 2 
প্রভ্জনবৈরী তুম: প্রভঞ্জন-সম১ 
ভীম পরাক্মে! কহ, এ নিগড় তবে 
পর তুম কোন্ পাপে১ অধম ভালুকে 
শঙ্খাঁলয়া যাদুকর, খেলে তারে লয়ে; 
কেশরীর রাজপদ কার সাধ্য বাঁধে 
বীতংসে"" ১ এই যে লঙ্কা. হৈমবতী পুরা. 
শোভে তব বক্ষঃস্থলে, হে নীলাম্বুস্বাম, 

ঃ প্রভঞ্জন-_পবন। 
"কাঁঙ্কণশর বোল-_ঘুঙুরের শব্দ । 
' কবরী- খোঁপা । ৬৯ বৃম্টিধারা। 

৩৭ বীতংস--পাঁখ-ধরা ফাঁদ? 

কৌস্তুভ-রতন যথা মাধবের বুকে, 
কেন হে নির্দয় এবে তুমি এর প্রাত ? 
উঠ, বাল; বারবলে এ জাঙাল** ভাঙি, 
দূর কর অপবাদ; জদড়াও এ জবালা, 
ডুবায়ে অতল জলে এ প্রবল 'রিপু। 
রেখো না গো তব ভালে এ কলঙ্ক-রেখা, 
হে বারান্দ্র, তব পদে এ মম মিনাত।” 

এতেক কাঁহয়া রাজরাজেন্দ্র রাবণ, 
আসিয়া বাসলা পুনঃ কনক-আসনে 
সভাতলে; শোকে মগ্ন বাঁসলা নীরবে 
মহামাতি; পান্ন, নর, সভাসদ্-আঁদ 
বাঁসলা চৌদিকে, আহা, নীরব বিষাদে! 
হেন কালে চার 'দকে সহসা ভাঁস্ল 
রোদন-ীননাদ মৃদু; তা সহ মাঁশয়া 

ভাঁসল নপ্নরধৰান, [কাঁঙ্কণীর বোল+৯ 
ঘোর রোলে। হেমাঙ্গীঁ সাঁঙ্গনদল-সাথে 
প্রবেশিলা সভাতলে শচন্রাঙ্গদা দেবী। 
আলু থাল., হায়, এবে কবরীবন্ধন !১০ 
আভরণহনীন দেহ হিমানীতে যথা 
কুসমমরতন-হীন বন-সুশোভনী 
লতা' অশ্রুময় আঁখ, নিশার [শাঁশর- 
পূর্ণ পদ্মপর্ণ যেন! বাঁরবাহু-শোকে 
[বিবশা রাজমাহষী, বিহঙ্গিনী যথা, 
যবে গ্রাসে কাল ফণন কুলায়ে পাঁশয়া 
শাবকে। শোকের ঝড় বাহল সভাতে! 
সুর-সন্দরীর রূপে শোভল চোঁদকে 
বামার ল; মুন্তকেশ মেঘমালা. ঘন 
নিশব।ণ প্রলয়-বায়ু; অশ্রুবার-ধারা 
আসার*৯: জীমৃত-মন্দ্র* হাহাকার রব! 
চমাকলা লঙ্কাপাতি কনক-আসনে। 
ফেলিল চামর দূরে তাত নেত্রনীরে 
িঙ্করী: কাঁদল ফেলি ছন্র ছত্রধর; 
ক্ষোতে "নাষে, দৌবাঁরক নিচ্কোষলা আস 
ভমরূপী: পান্র, নর, সভাসদ্ যত, 
অধীর, কাঁদলা সবে ঘোর কোলাহলে। 

কত ক্ষণে মৃদু স্বরে কহিলা মাহষ 
চিত্রাঙ্গদা, চাহি সতী বাবণের পানে; 
“একট রতন মোরে 'দয়াঁছল "বাঁধ 
কৃপাময়; দীন আম থুয়ৌছনু তারে 

7৮ বাঁধ | 

৬২ জীমৃত-মন্দ্র_মেঘধবাঁন। 



8০ মধুসূদন রচনাবলশী 

রক্ষাহেতু তব কাছে. রক্ষঃকুল-মাঁণ, 
তরূর কোটরে রাখে শাবকে যেমৃতি 
পাখী। কহ, কোথা তুমি রেখেছ তাহারে, 
লঙ্কানাথ ; কোথা মম অমূল্য রতন 2 
দারদ্র-ধন-রক্ষণ রাজধর্্ম: তুমি 
রাজকুলে*বর: কহ, কেমনে রেখেছ, 
কাঙ্গাঁলনী আমি, রাজা, আমার সে ধনে 2" 

উত্তর কারলা তবে দশানন বলী;_- 
"এ বৃথা গঞ্জনা, প্রয়ে, কেন দেহ মোরে! 
গ্রহদোষে দোষী জনে কে নিন্দে, সুন্দার 2 
হায়, বাধবশে, দৌব, সহি এ যাতনা 
আম! বীরপন্রধান্রী এ কনকপুরা, 
দেখ, বীরশন্য এবে; নিদাথে যেমাতি 
ফুলশন্য বনস্থলী, জলশন্য নদী । 
বরজে সজারু পাঁশ বারুইর যথা 

ছিন্ন ভিন্ন করে তারে. দশরথাত্মজ 
মজাইছে লঙ্কা মোর! আপাঁন জলাধ 
পরেন শৃঙ্খল পায়ে তার অনুরোধে 
এক পাভ্রশোকে তুমি আকুলা, ললনে. 
শত পুত্রশোকে বুক আমার ফাটিছে 
দিবা নাশ! হায়, দোব, যথা বনে বায়ু 
প্রবল, শিমুলাশম্বী৬ ফুটাইলে বলে, 
উাঁড় যায় তৃূলারাশ, এ বপুল-কুল- 
শেখর রাক্ষস যত পাঁড়ছে তেমাতি 
এ কাল সমরে। বাঁধ প্রসাঁরছে বাহ 
বিনাঁশতে লঙ্কা মম, কহিনু তোমারে ।” 

নীরাঁবলা রক্ষোনাথ; শোকে অধোমূখে 
[বধূমুখী চিত্রাঙ্গদা, গন্ধবর্বনান্দন, 
কাঁদলা._-বিহবলা, আহা, স্মার পৃত্রবরে। 
কাহতে লাঁগলা পুনঃ দাশরাঁথ-আর :-- 

"এ বিলাপ কভূ, দেবি, সাজে কি 
তোমারে 

দেশবৈরী নাশ রণে পূুত্রবর তব 
গেছে চাল স্বর্গপুরে: বীরমাতা তুম: 
বীরকর্মে হত পূত্রহেতু কি ডীচত 
ক্ুল্দন 2 এ বংশ মম উজ্জ্বল হে আজ 
তিব পন্রপরাক্রমে ; তবে কেন তুমি 

চত্রাঙ্গদা;_"দেশবৈরী নাশে যে সমরে, 
শৃভক্ষণে জল্ম তার; ধন্য বলে মানি 
হেন বীরপ্রসৃনের* প্রসৃ৯ৎ ভাগ্যবতী । 
কিন্তু ভেবে দেখ, নাথ, কোথা লঙ্কা তব; 
কোথা সে অযোধ্যাপুরী £ কিসের কারণে, 
কোন্ লোভে, কহ. রাজা. এসেছে এ দেশে 
রাঘব ১ এ স্বর্ণ-লঙ্কা দেবেন্দ্রবাঞ্চত, 
অতুল ভবমণ্ডন্টে: ইহার চোৌঁদকে 
রজত-প্রাচর সম শোভেন জলাধ। 

শুনৌছ সরযৃতীরে বসাতি তাহার 
ক্ষুদ্র নর। তব হৈমসিংহাসন-আশে 
যাঁঝছে কি দাশরাথ 2 বামন হইয়া 
কে চাহে ধাঁরতে চাঁদে? তবে দেশারপু 
কেন তারে বল, বাল? কাকোদর৬্৬ সদা 
নম্রীশরঃ; কিন্তু তারে প্রহারয়ে যাঁদ 
কেহ, উদ্ধর্ব-ফণা ফণী দংশে প্রহারকে। 
কে. কহ, এ কাল-আগ্ন জ্বালয়াছে আজ 
লঙ্কাপুরে 2 হায়, নাথ, নিজ কম্ম-ফলে, 
মজালে রাক্ষসকুলে, মাঁজলা আপাঁন '" 

এতেক কহিয়া বীরবাহ্র জননী, 
চন্রাঙ্গদা, কাঁদ সঙ্গে সঙ্গীদলে লয়ে, 
প্রবোৌশিলা অন্তঃপুরে। শোকে, অভিমানে, 
ত্যাজ সুকনকাসন, উঠিলা গাঁজ্জয়া 
রাঘবাঁর। "এত দিনে” (কাহলা ভূপাঁত) 
"বীরশন্য লঙ্কা মম! এ কাল সমরে, 
আর পাঠাইব কারে? কে আর রাখে 
রাক্ষসকূলের মান১ যাইব আপান। 
সাজ হে বারেন্দ্রবন্দ, লঙ্কার ভূষণ 
দোঁখব কি গুণ ধরে রঘুকুলমাণ! 
অরাধণ, অরাম বা হবে ভব আঁজ'' 

এতেক কাহিলা যাঁদ নকষানন্দন 
শ্রাঁসংহ, সভাতলে বাঁজল দন্দভি 
গম্ভীর জীমৃতমন্দ্রে। সে ভৈরব রবে, 
সাঁজিল কর্্বরবৃল্দ*" বীরমদে মাত, 
দেব-দৈত্য-নর-ন্রাস। বাহারিল বেগে 
বারী১* হতে (বারিম্লোতঃ-সম পরারুমে 
দুব্বার) বারণযৃথ্৯: মন্দুরাণ ত্যজিয়া 
বাজীরাজী, বক্রগ্রীব, চিবাইয়া রোষে 
মুখস্?। আইল রড়ে রথ স্বর্ণচড়, 

৬৩1শমূলের বীজকোষ। $৪ বীরপ্রসূন_বীরকুলে পুষ্পস্বরূপ। ৬৫ জননী। 
৬৬ সাপ। ৬৭ রাক্ষসগণ * ৬৮ হস্তিশালা। ৬৯ হাতির দল। ৭৩ অশ্বশালা ॥ ৭১ লাগাম-সংলগন লৌহখণ্ড-বিশেষ, ঘোড়ার মুখে থাকে। 
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[বভায় পাঁরয়া পুরী। পদাতিক-ব্রজ, 
কনক শিরস্কণ২ [শরে, ভাস্বর িধানে৭গ 

হস্তে শৃুল, শালবৃক্ষ অভ্রভেদী যথা, 
আয়সী৭*-আবৃত দেহ, আইল কাতারে । 
আইল 'নষাদী যথা মেঘবরাসনে 
বজপাণি; সাদী যথা আশ্বনন-কুমার, 
ধার ভীমাকার 1ভীাঁল্দপাল, 'ব*বনাশী 
পরশহ৮উঠিল আভা আকাশ-মণ্ডলে, 
যথা বনস্থলে যবে পশে দাবানল 
রক্ষঃকুলধৰজ ধার, ধ্বজধর বলী 
মেলিলা কেতনবর, রতনে খাঁচিত, 
বিস্তাঁরয়া পাখা যেন ডীড়লা পরুড 
অম্বরে। গম্ভীর রোলে বাঁজল চৌঁদকে 
বণবাদ্য, হয়বাহ হোঁষল উল্লাসে, 
গরাঁজল গজ, শঙ্খ নাঁদল ভৈরবে, 
কোদণ্ড-ঙ্কার সহ আসর ঝন্ ঝাঁন 
রোধল শ্রবণ-পথ মহা কোলাহলে' 

টাঁলল কনকলঙ্কা বীরপদভরে 
গাঁজ্জপা বারীশ১ রোষে' যথা জলতলে 
কনক-পঙ্কজ-বনে. প্রবাল-আসনে, 
ারুণী«৭ রূপসী বাস. মুন্তাফল "দয়া 
কবরী বাঁধিতোছলা,”" পাঁশল সে স্থলে 
আরাবণ্*; চমাক সতা চাহলা চোৌঁদকে। 
কাহশেন বিধূমূখী সখাীরে সম্ভাঁষ 
মধুস্বারে -*কি কারণে, কহ. লো স্বজনি, 
সহসা জলেশ পাশ আঁস্থর হইলা 2 
দেখ. থর থর কার কাঁপে মবস্তাময়ী 
গৃহচ্ড়া। পুনঃ বাঁঝ দুষ্ট বায়ুকুল 
যুঝিতে তরঙ্গচয়-সঙ্গে দিলা দেখা। 
ধিক্ দেব প্রভঞ্জনে*”' কেমনে ভূলিলা 
আপন প্রাতিজ্ঞা, সাথ, এত অল্প দনে 

৭৩ উজ্জবল। 
৭৬ সমন্দ্রু। 

২২ শিরস্ত্া, পাগাঁড়। 
আয়সী--লৌহবর্ম। 

বায়ুপাঁত 2 দেবেন্দ্রের সভায় তাঁহারে 
সাধনুূ সে দন আম বাঁধতে শৃঙ্খলে 
বায়ু-বৃন্দে: কারাগারে রোধিতে সবারে।”* 
হাঁসয়া কাহলা দেব:__অনুমাত দেহ, 
জলেম্বাঁর, তরাঙ্গণী িমলসাঁললা 
আছে যত ভবতলে কঙ্করী তোমারি, 
তা সবার সহ আম বহার সতত, 
তা হলে পাঁলব আজ্ঞা: --তখাঁন, স্বজন, 
সায় তাহে দন আমি। তবে কেন আজ, 
আইল পবন মোরে দতে এ যাতনা ৮" 

উত্তর কারলা সখী কল কল রবে:_৮* 
"বৃথা গঞ্জ প্রভঞ্জনে, বারীন্দ্রমাহাঁষ, 
তুমি। এ ত ঝড় নহে. +কন্তু ঝড়াকারে 

সাঁজছে রাবণ রাজা স্বর্ণলগকাধামে, 
লাঘবিতে রাঘবের বীরগব্র্ব রণে।" 

কাহলা বারুণী পুনঃ:-+সত্য, লো স্বজাঁন, 
বৈদেহঁর হেতু রাম রাবণে বিগ্রহ | 
রক্ষঃকুল-রাজলক্ষযী মম প্রয়তমা 
সখীঁ। যাও শশঘ্র তুমি তাঁহার সদনে, 
শুনতে লালসা মোর রণের বারতা । 
এই স্বর্ণকমলাটি দিও কমলারে। 
কাহও, যেখানে তাঁর রাঙা পা দুখান 
রাখতেন শাঁশমুখী বাঁস পদ্মাসনে, 
সেখানে ফোটে এ ফুল, যে অবাধ তিনি. 
আঁধাঁব জলাধ-গৃহ. িয়াছেন গৃহে ।" 

উঁঠিল। মুরলা সখী. বারুণশ-আদেশে, 
জলত* ত্যাঁজ. যথা উপয়ে চটুলা 
সফরী. * দেখাতে ধনী রজঃ-কান্ত-ছটা-”* 
ভ্রম বিভাবসরে। উতারিলা দূত 
যথায় কমলালয়ে কমল-আসনে, 
বসেন কমলমযী কেশব-বাসনা 
লঙ্কাপুরে। ক্ষণকল দাঁড়ায়ে দুয়ারে, 

'* পিধান-- আচ্ছাদন, এখানে খাপ। 

«৭ বরুণের স্তঁ। বরুণানণ হওয়া উঁচত। কাপকৃত স্বতন্ধম অর্থস্াষ্টি। 

৭ মলটনের (090190৭- এর অন্তর্গত 9০৮91) নদীব আঁধজ্ঠা্রী দেবী 

[129৪-র কল্পনা দবারা প্রভাবিত। 
«রব, ধ্বাঁন। 

5271011177 এবং 7101)1) 

৮০ গ্রীক পুরাণানুগ কল্পনা । 
৯ ভাঁজলের 4867610 (7001. 1) -এর প্রভাব। 
৮২ সখী মূরলা নদীবশেষ। ভাই বররন হরে উতর মুরলা নদীর নাম ভবভাঁতির 

উত্তবরামচারতম-" নাটকে আছে। 
প৩ পুটি। 

*৪ রজঃকান্তি 

“মেঘদূত' কাব্যে চটল সফরার প্রসঙ্গ আছে 
ন্ত.ছটা+ রোঁপ্যবং উজ্জল অঞ্গকান্তি। কবি সর্বদা রজত অর্থে 'রজঃ' ব্যবহার করেছেন। 
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জুড়াইলা আঁখি সখা, দেখিয়া সম্মুখে, 
যে রুপমাধূরী মোহে মদনমোহনে। 
বাহছে বাসন্তাঁনল--চির অনুচর-_ 
দেবীর কমলপদপাঁরমল-আশে 
সুস্বনে। কুসম-রাশি শোভিছে চোঁদকে, 
ধনদের*" হৈমাগারে রত্ররাজী যথা । 
শত স্বর্ণধৃপদানে পুড়ছে অগুরু, 
গন্ধরস, গন্ধামোদে আমোদ দেউলে। 
স্বর্ণপান্রে সার সার উপহার নানা, 
বাবধ উপকরণ । স্ব্ণদশপাবল 
দীপিছে.৮৬ সুরভি তৈলে পূর্ণ হাঁনতেজাঃ, 
খদ্যোতিকাদ্যোতি*' যথা পূর্ণ-শশী-তেজে ! 
ফিরায়ে বদন, ইন্দু-বদনা হীন্দরা 
বসেন বষাদে দেবী, বসেন যেমাতি-- 
বিজয়া-দশমী যবে বিরহের সাথে 
প্রভাতয়ে গৌড়গৃহে-উমা চন্দ্রাননা 
করতলে বিন্যাঁসয়া কপোল, কমলা 
তেজস্বিনী, বাঁস দেবী কমল-আসনে : 
পশে ক গো শোক হেন কুসম-হৃদয়ে ; 

প্রবৌশলা মন্দগাত মান্দরে সুন্দরী 
মুূরলা: প্রবোশ দূতী, রমার চরণে 
প্রণামলা, নতভাবে। আশশীষ ইন্দিরা _ 
রক্ষঃ-কুল-রাজলক্ষমী -কহিতে লাঁগলা :- 

"শক কারণে হেথা আজ, কহ লো মুরলে, 
গাত তব? কোথা দেবী জলদলে*বরা, 
প্রয়তমা সখী মম2 সদা আমি ভাব 
তাঁর কথা । 'ছনু যবে তাঁহার আলয়ে. 
কত যে কাঁরলা কৃপা মোর প্রাত সত 
বারুণ, কভু কি আম পার তা ভুলিতে ? 
রমার আশার বাস হারর উরসে"* 
হেন হরি হারা হয়ে বাঁচিল যে রমা. 
সে কেবল বারুণর স্নেহোষধগুণে ১ 
ভাল ত আছেন. কহ, প্রয়সখী মম 
বারীন্দ্রাণী 2" উত্তারলা মুরলা রূপসী: 
শনরাপদে জলতলে বসেন বারুণী। 
বৈদেহীর হেতু রাম রাবণে বিগ্রহ: 
শুনিতে লালসা তাঁর রণের বারতা । 
এই ষে পদ্মাঁট, সাত, ফুটোছিল সুখে। 

৮ ধনদ--কুবের। ৬ জবলছে। 

৮* উরস- বক্ষ । “৯ যাদষ্ঠপাঁত--সমদ্র। 
১১ চলো্-চণ্চল তর্গ ।৯২ দুকূল-ষ্পট্রবস্ু। 

৯ হুক্তন। ৯৪ চাকার পারাধ। 

মধুসূদন রচনাবলী 

যেখানে রাখিতে তুমি রাঙা পা দুখানি; 
তেই পাশ-প্রণয়নী প্রোরয়াছে এরে।” 

বিষাদে নিশ্বাস ছাড় কাঁহলা কমলা, 
বৈকুণ্ঠধামের জ্যোৎস্না ;_“হায় লো স্বজনি, 
দিন দিন হাঁন-বীর্ধ্য রাবণ দম্সাতি, 
যাদঃ-পতি**-রোধঃ৯০ যথা চলোম্মিি১ 

আঘাতে! 
শুন চমাকবে তুঁমি। কুম্ভকর্ণ বলন 
ভশমাকৃতি অকম্পন, রণে ধীর, যথা 
ভুধর, পড়েছে সহ আঁতকায় রথী। 
আর যত রক্ষঃ আমি বার্ণতে অক্ষম। 

 মরিয়াছে বাঁরবাহ বীর-চূড়ামাণি, 
ওই যে ক্ুন্দ্স-ধবাঁন শুনিছ, মুরলে, 
অন্তঃপুরে. চিত্রাঙ্গদা কাঁদে পূত্রশোকে 

' বিকলা। চণ্চলা আম ছাড়তে এ পুরী । 
_বিদরে হদয় মম শান দিবা নাশ 
প্রমদা-কুল-রোদন! প্রাতি গৃহে কাঁদে 
পূত্রহীনা মাতা, দুতি, পাতিহীনা সত!" 

সুধিলা মূরলা;_"কহ, শুনি, মহাদোব, 
কোন্ বীর আজ পুনঃ সাজছে যুঁঝতে 
বীরদর্পে 2" উত্তারলা মাধব-রমণণী 
"না জান কে সাজে আঁজ। চল লো মুরলে 

' বাহারয়া দোখ মোরা কে যায় সমরে।” 

এতেক কাঁহয়া রমা মুরলার সহ. 
রক্ষঃকুল-বালা-রুপে, বাহিলা দোঁহে 
দুকৃল৯*২-বসনা। রুণু রুণ মধুবোলে 
বাঞ্জল কাঁঙ্কণশ : করে শোভিল কঙ্কণ, 

' নয়নরপ্রন কাণ্ঠ৯৯ৎ কৃশ কটিদেশে। 
দেউল দুয়ারে দোঁহে দাঁড়ায়ে দোঁখলা, 
কাতারে কাতারে সেনা চলে রাজপথে, 
সাগরতরঙ্গ যথা পবন-তাড়নে 
দ্ুতগামী। ধায় রথ. ঘুরয়ে ঘর্ঘরে 
চক্রনোম**। দৌড়ে ঘোড়া ঘোর ঝড়াকারে। 

 অধীঁরিয়া বসূধারে পদভরে, চলে 
দল্তী৯«, আস্ফালয়া শুণ্ড, দণ্ডধর যথা 
কাল-দণ্ড। বাজে বাদ্য গম্ভীর 'নকণে। 
রতনে খাঁচত কেতৃ উড়ে শত শত 
তেজস্কর। দুই পাশে, হৈম-নিকেতন- 

৮৭ খদ্যোতিকা-দ্যোতি_ জোনাকির আলো। 
৯০ রোধঃ__তাঁর। 
৯৩ মেখলা। 
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বাতায়নে দাঁড়াইয়া ভুবনমোহনী 
লগ্কাবধু বাঁরষয়ে কুসুম-আসার, 
কাঁরয়া মঙ্গলধবান। কাঁহলা মূরলা, 
চাহি ইন্দিরার ইন্দুবদনের পানে ;_ 

“ন্রিদিব-বিভব, দেবি, দেখি ভবতলে 
আজ! মনে হয় যেন, বাসব আপাঁন, 
স্বরী*বর, সুর-বল-দল সঙ্গে কাঁর, 
প্রবেশিলা লঙ্কাপ্রে। কহ, কৃপামীয়, 
কৃপা কার কহ, শন, কোন কোন্ রথী 
রণ-হেতু সাজে এবে মত্ত বীরমদে 2" 

কাহলা কমলা সতাঁ কমলনয়না;_- 
' হায়, সখী, বীরশৃন্য স্বর্ণ লঙ্কাপুরা ' 
মহারথীকুল-ইন্দ্র”৬ আঁছল যাহারা. 
দেব-দৈত্য-নর-্রাস, ক্ষয় এ দুজ্জয় 
রণে' শুভ ক্ষণে ধনুঃ ধরে রঘুমাঁণ 
ওই যে দোৌখছ রথা স্বর্ণ-চুড়-রথে, 
ভীমমূর্ত, বিরুপাক্ষ রক্ষঃ-দল-পাঁতি, 
প্রক্ষেড়নধারী*৭ বীর. দুব্্বার সমরে। 
গজপৃজ্ঠে দেখ ওই কালনোম, বলে 
রিপুকূল-কাল বল. ভন্দিপালপাঁণ। 
অশ্বারোহী দেখ ওই তালবক্ষাকীতি 
তালজঙ্ঘা. হাতে গদা. গদাধর যথা 
মুরার' সমর-মদে মত্ত, ওই দেখ 
প্রমত্ত, ভীষণ রক্ষঃ, বক্ষঃ ?শলাসম 
কাঁখন। অন্যান্য যত কত আর কব : 
শত শত হেন যোধ হত এ সমরে, 
যথা যবে প্রবেশয়ে গহন বিপিনে 
বৈশবানর,. তুঙ্গতর মহীর্হবাহ 
পাড় ভস্মরাঁশ সবে খোর দাবানলে ।" 

সাধলা মূরলা দূতী: "কহ, দেবীশ্বাঁর, 
ক কারণে নাহি হেরি মেবনাদ রথ 
ইন্দ্রীজতে-_রক্ষঃ-কুল-হয্যক্ষ বিগ্রহে 2 
হত কি সে বলী, সাত, এ কাল সমরে 2" 

উত্তর কারলা রমা সৃচারুহাঁসনী : 
“প্রমোদ-উদ্যানে বাঁঝ ভ্রামছে আমোদে, 
যুবরাজ, নাহি জানি হত আজ রণে 

বীরবাহু: যাও তুমি বার্ণীর পাশে, 

*৬ মহারথীকুল-ইন্দ্র_মহারথীদের মধ্যে শ্রেম্ঠ। 
৯ প্রান্তন_ অদূম্ট। '৭ প্রক্ষেবড়ন- লৌহধনু। 

মূরলে। কাহও তারে এ কনক-পুরা 
ত্যাজযা, বৈকুণ্ঠ-ধামে ত্বরা যাব আম। 
নজদেষে মজে রাজা লঙ্কা-আঁধপাত। 
হায়, বারষার কালে বিমল-সালিলা 
সরসী, সমলা যথা কদ্দ'ম-উদ্গমে. 
পাপে পূর্ণ স্বর্ণলঙ্কা! কেমনে এখানে 

আর বাস কার আম? যাও চাল, সাঁখ, 
প্রবাল-আসনে যথা বসেন বারুণী 
মুক্তাময় নিকেতনে। যাই আম যথা 

ইন্দ্রীজৎ, আন তারে স্বর্ণ-লঙকা-ধামে। 
গ্রান্তনের** ফল ত্বরা ফালবে এ পুরে।” 

প্রণাম দেবীর পদে, দায় হইয়া. 
উীঠলা পবন-পথে মুরলা রূপসী 
দৃতী, যথা [শখশ্ডিনী৯৯, আখণ্ডল-ধনঃ৪- 
বাবধ-রতন-কাঁন্তি আভায় রাঁঞ্জয়া 
নয়ন, উড়য়ে ধনী মঞ্জ: কুঞ্জবনে। 

উতার জলাঁধ-ক্লে, পাঁশলা সুন্দর 

নীল-অম্বু-রাশি। হেথা কেশব-বাসনা 

যথায় বাসব-ন্রাস বসে বীরমাঁণ 
মেঘনাদ । শুন্যমার্গে চলিলা ইন্দিরা। 

কত ক্ষণে উতারলা হষীকেশশীপ্রয়া, 
সুকেশিনী, যথা বসে চির-রণজয়শ 
ইন্দ্রজত। বৈজয়ন্তধাম-সম পুরী, 

সুন্দর হৈমময় স্তম্ভাবলশ 
: চাঁর 'দকে রম্য বনরাজাী 

নন্দনব নন যথা ।১*০ কুহারছে ডালে 
কোঁকিণ: ভ্রমরদল ভ্রমিছে গুঞ্জার : 
[াবকাঁশছে ফুলকুল; মম্মারছে পাতা: 
বাহছে বাসন্তানিল; ঝারছে ঝর্ঝরে 
নর্ঝর। প্রবোশ দেবী সবর্ণপ্রাসাদে, 
দেখিলা সুবর্ণ-দ্বারে ারিছে ণনভ/য়ে 
ভমর্”. বামাবৃন্দ, শরাসন১০১ করে। 
দুলছে বনষঙ্গ-১০২সঙ্গে বেণী পঙ্তদেশে। 
[বিজলশর ঝলা সম. বেণীর মাঝারে, : 
বত্বরাজী, তৃণে শর মাণিময় ফণী! 
উচ্চ কুচ-যুগোপাঁর সুবর্ণ কবচ.১০৩ 

৯৯ ময়্বী। 

১” ইতালসয় কাব তাসোর )2:58161. [9611%150 “কাব্যের 41001495 চ578415৪-এর প্রভাব 
'এখানে পড়েছে বলে মনে হয়। 
তিন ৯০৭ নষঞ্গ-তূণ। ১০৩ বর্ম । 
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রত্বাকর-রত্বোত্তমা হীন্দরা সুন্দরী 
উত্তারলা:--"হায়! পত্র, মায়াবী মানব 
সীতাপাঁতি; তব শরে মায়া বাঁচিল। 
যাও তুমি ত্বরা কার; রক্ষ রক্ষঃকুল- 
মান, এ কাল সমরে, রক্ষঃ-চূড়ামাণ!" 

ছিপড়লা কুসুমদাম রোষে মহাবলণী 
মেঘনাদ: ফেলাইলা কনক-বলয় 
দূরে: পদ-তলে পাঁড় শোভিল কুণ্ডল. 
যথা অশোকের ফুল অশোকের তলে 
আভাময় ' শধিক্ মোরে" কাহিলা গম্ভীরে 
কূমার, "হা ধিক মোরে! বোৌরদল বেড়ে 
স্বর্ণলঙ্কা, হেথা আম রামাদল মাঝে 
এই কি সাজে আমারে. দশাননাত্মজ 

আঁম ইন্দ্রজং; আন রথ ত্বরা কার; 
ঘূচাব এ অপবাদ, বাঁধ রিপুকূলে 1৮ 

সাঁজলা রথসন্দ্র্ষভি১১ বীর-অ।ভরাণে, 
হৈমবতীসুত২১১ যথা নাশিতে তারকে 
মহাসূর১৯২, কিম্বা যথা বৃহন্নলারপণী 
কিরাঁটশী, বিরাটপূত্র সহ, উদ্ধারতে 
গোধন, সাঁজলা শুর শমীবক্ষমূলে 15. 
মেঘবর্ণ রথ: চক্র বিজলণর ছটা: 
ধণজ ইন্দ্ুচাপরূুপশি : তুরঙ্গম বেগে 
আশুগাঁতি। রথে চড়ে বীর-চুড়ামাণ 
বীরদর্পে হেন কালে প্রমীলা সুন্দরী 
ধার পাঁতি-কর-যুগ (হায় রে. যেমাতি 
হেমলতা আ'লঙ্গয়ে তরু-কুলেশবরে। 
কাঁহলা কাঁদয়া ধনী. "কোথা প্রাণসখে, 
রাখ এ দাসীরে, কহ, চলিপা আপাঁন ১ 

কেমনে ধাঁরবে প্রাণ তোমার াবরহে 
এ অঙাগটী ৮ হায়, নাথ, গহন কাননে, 
ব্রততী বাধলে সাধে কার-পদ, যাঁদ 
তার রঙ্গরসে মনঃ না দয়া, মাতঙ্গ 

যায় চাল. তবু তারে রাখে পদাশ্রমে 
ঘথনাথ। তবে কেন তুমি, গুণানাধ, 

রাঁব-কর-জাল যথা প্রফূল কমলে। 
ত্ণে মহাখর শর; কিন্তু খরতর 
আয়ত-লোচনে শর । নবীন যৌবন- 
মদে মত্ত, ফেরে সবে মাতাঁঞ্গনী যথা 
মধুকালে। বাজে কাণ্সী, মধুর শার্জতে.৯ 
বিশাল নিতম্ববিম্বে;: নূপুর চরণে । 
বাজে বীণা, সপ্তস্বরা, মুরজ, মুরলী : 
সঙ্গীত-তরঙ্গ. মাশি সে রবের সহ. 
উ্থালছে চার দকে, চিত্ত বিনোদিয়া। 
বিহারছে বীরবর. সঙ্গে বরাঙ্গনা 
প্রমদা, রজনীনাথ বিহারেন যথা 
দক্ষ-বালা-দলে লয়ে; কম্বা, রে যমুনে, 
ভানুসুতে১*", বহারেন রাখাল যেমাতি 
নাচিয়া কদম্বমূলে, মুরলী অধরে, 
গোপ-বধৃসঙ্গে রঙ্গে তোর চারু কূলে 1" 

মেঘনাদধাল্রী নামে প্রভাষা রাক্ষসা । 

তার রূপ ধার রমা. মাধব-রমণণী, 
দলা দেখা, মুষ্টে যন্টি, িশদ-বসনা১*৭। 

কনক-আসন ত্যাজ. বীরেন্দ্রকেশরী 
ইন্দ্রজৎ. প্রণাময়া ধান্রীর চরণে, 
কাহলা, "কি হেতু, মাতঃ, গতি তব আজ 
এ ভবনে; কহ দাসে লঙ্কার কুশল ।” 

শিরঃ চুম্ব. ছদ্মবেশী অম্বুরাশ-সুতা১”" 
উত্তরিলা:-"হায়! পত্র, কি আর কহব 
কনক-লঙ্কার দশা! খোরতর বণে, 
হত 'প্রয় ভাই তব বীরবাহ বলী! 
তার শোকে মহাশোকাঁ রাক্ষসাধপাঁত, 
সসৈন্যে সাজেন আজ যাঁঝতে আপাঁন।" 

জিজ্ঞাসিলা মহাবাহু বিস্ময় মানিয়া, 
শক কাঁহলা, ভগবাত; কে বধিল কবে 
প্রিয়ানূজে 2 নিশা-রণে সংহারিন আম 
রঘুবরে; খণ্ড খণ্ড কাঁরয়া কাঁটনু 
বরাষ প্রচণ্ড শর বৌরদলে : তবে 
এ বারতা. এ অদ্ভূত বারতা. জনাঁন, 
কোথায় পাইলে তৃমি,. শীঘ্র কহ দাসে।” ত্জ িঙ্করীরে আজ ?" 

১০১ শাঞ্জত_ ভুষণধবান। ১০* সর্যকন্যা যমুনা (সাম্বোধনে)। 
১০৬ প্রজলশলার উল্লেখ । ১০৭ বশদবসনা- শূভ্র-বেশ-পারাহতা । 
০৮ অম্বুবাঁশ-সৃতা-__সমুদ্রমল্থনজাত বলে লক্ষন্রীর অপর নাম। 

১০৯ তাসোর )9105191)) 1)61152100 কাব্যে 2109190-র আচরণ । 80901 ৬]. 

১০শ্রেষ্ঠ রথী। যিনি খষভ বা ব্ষ-সদশ বলশালী। 
১১ কার্তক। 
১২কার্তিক কর্তক তারক-নিধনের শ্ৌরাঁণক কাহিনী উল্লেখ। 
হিপ অজঁনের ছদ্মবেশ ত্যাগ করে যুদ্ধসজ্জার প্রসঙ্গ । মহাভারতের কাঁহনী। 

হাঁস উত্তারিল 
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মেঘনাদ, “ইন্দ্রাজতে "জাতি তুমি. সাঁতি, "শক ছার সে নর, তারে ডরাও আপান, 
বেধেছ যে দঢ় বাঁধে, কে পারে খুলিতে রাজেন্দ্র থাকতে দাস, যাঁদ যাও রণে 
সে বাঁধে ত্বরায় আম আসব ফারিয়া 
কল্যাণ, সমরে নাঁশি তোমার কল্যাণে 
রাঘবে। ীবদায় এবে দেহ, বিধুমুীখি।” 

উা্ঠল পবন-পথে, ঘোরতর রবে, 
বথবর. হৈমপাখা বিস্তাঁরয়া যেন 
উাঁড়লা মৈনাক-শৈল,১১* অম্বর উজাঁল। 
[শাঞ্জনী১১* আকার্ধ রোষে, টঙ্কারলা ধনুঃ 
বীরেন্দ্র, পক্ষন্দ্র যথা নাদে মেঘ মাঝে 
তৈরবে। কাপল লঙকা, কাঁপলা জলাধ' 

সাঁজছে রাবণ রাজা, বীরমদে মাতি, - 
বাজছে রণ-বাজনা: গরাঁজছে গজ": 
হেষে অশব: হঙ্কারছে পদাতিক. রথা: 
উাঁড়ছে কোৌঁশিক-ধরজ :১১১ উঁচিছে আকাশে 
কাণ্টন-কণ্চুক-িভা।১৯৭ হেন কালে তথা 

প্'তগাঁতি উতাঁরলা মেধনাদ রথাী। 
নাঁদলা কর্বরদল হোর বীরবরে 

মহাগব্রে। নামি পুত্র পতার চরণে, 
করযোড়ে কাহলা :--"হে রক্ষঃ-কুল-পাঁতি, 
শৃনোছ, মাররা না কি বাঁচিয়াছে পুনঃ 
রাঘব» এ মায়া, পিতঃ. বুঝিতে না পাঁর' 
[কন্তু অনুমাত দেহ; সমূলে নম্মূল 
কারব পামরে আজ ' ঘোর শরানলে 
কার ভস্ম. বায়ুঅস্তে উড়াইব তারে: 

নতুবা বাঁধয়া আন দিব রাজপদে।" 
আঁলাঁঙ্গ কুমারে, চুম্ব শর. মৃদুস্ববে 

উত্তর কারলা তবে স্বর্ণ-লঙ্কাপাঁত;__ 
' রাক্ষস-কুল-শেখর তৃমি, বস: তুম 
বাক্ষস-কুল-ভরসা। এ কাল সমরে, 
নাহ চাহে প্রাণ মম পাঠাইতে তোমা 
বারম্বার। হায়, বাধ বাম মম প্রাত। 
কে কবে শুনেছে পত্র, ভাসে শিলা জলে, 
কে কবে শুনেছে, লোক মার পুনঃ বাঁচে 2" 

উত্তীরলা বীরদর্পে অসুরারি-রিপ 

তুমি, এ কলঙ্ক, 'িতঃ, ঘুঁষবে জগতে । 
হাঁসবে মেঘবাহন; রুষবেন দেব 
অশ্নি। দুই বার আম হারান রাঘবে : 
আর এক বার পিতঃ, দেহ আজ্্া মোরে; 
দোখব এ বার বীর বাঁচে কি ওষধে!” 

কাঁহলা রাক্ষসপাঁতি:--"কুম্ভকর্ণ বলণ 
ডাই মম. তায় আম জাগান, অকালে 
ভয়ে: হায়, দেহ তার, দেখ, সিম্ধু-তীরে 
ভুপাঁতিত. গারশৃঙ্গ কিম্বা তরু যথা 
বজ্রাথাতে' তবে যাঁদ একান্ত সমরে 
ইচ্ছা তব. বস, আগে পুজ ইস্টদেনে _ 
নিকৃঁম্ভলা যজ্ঞ সাঙ্গ কর, বীরমাঁণ! 
সেনাপাতি-পদে আম বারন্দু তোমারে । 
দেখ, অস্তাচলগামী দিননাথ এবে : 
প্রভাতে যাঁঝও, বৎস, রাঘবের সাথে ।" 

এতেক কাঁহয়া রাজা, যথাঁবাধ লয়ে 
গঙ্গোদক, আভষেক কারলা কুমারে। 
অমাঁন বাঁন্দল বন্দী.৯৯* কার বাঁণাধবাঁন 
আনন্দে, "নয়নে তব. হে রাক্ষস-পুর,১১৯ 
আশ্রধিন্দু . মুন্তকেশী শোকাবেশে তম: 
ভূতলে পাঁড়য়া, হায়, রতন-মুকুট, 
গাব রাজ-আভরণ. হে রাজসুন্দরি, 
তামার! উঠ গো শোক পাঁরহরি, সাতি। 
ধক্ষঃ-কল-রাঁব ওই উদয়-অচলে। 

প্রভাত হইল তব দ:ঃখ-ীবভাবরী । 
উঠ রাঁণ, দেখ, ওই ভীম বাম করে 
কোদণ্ড, টঙ্কারে যার বৈজয়ন্ত-ধামে 
পাণ্ডুবর্ণ আখণ্ডল । দেখ তৃণ, যাহে 
পশুপাতি-প্রাস অস্ত পাশুপত-সম! 
গৃণি-গণ-শ্রেন্ঠ গ.ণী, বীরেন্দ্র কেশরণী, 
কামিন।১"" রূপে. দেখ মেঘনাদে! 
ধনা রাণী মন্দোদরণী ! ধন্য রক্ষঃ-পাঁতি 
নৈকষেয়' ধন্য লঙ্কা, বীরধান্লী তুমি! 

-৯৪ উড়ন্ত পর্বত মৈনাকের প্রসঙ্গ। পৌরাঁণক কাঁহনশর উল্লেখ। 
-"* ধনুকের 'ছিলা। 
১৯৬ কোৌশিক-ধবজ-কোষ অর্থাৎ রেশমী বস্তের ধবজা। 
৯৭ কাণ্টন-কণ্ণুক-বিভা__সংবর্ণ বর্মের আভা। 
১৯৮ স্তাতগায়ক। 
১৯ রাক্ষসপূরপকে নারীর্পে মৃর্তমতী করে দেখা ভবভূঁতির 'মহাবীরচারতম্' নাটকের মৃর্তিমতা 

শাকাকুলা লিঙ্কার কম্পনার দ্বারা কি প্রভাঁবত হতে পারে। 



৪৬ মধূসূদন রচনাবলী 

আকাশ-দুহতা ওগো শুন প্রাতিধৰনি, 
কহ সবে মুস্তকণ্ঠে, সাজে আঁরন্দম 
ইন্দ্রীজৎ। ভয়াকুল কাঁপুক শাঁবিরে 
রঘুপাতি, বিভীষণ, রক্ষঃ-কুল-কাল, 
দণ্ডক-অরণ্যচর ক্ষুদ্র প্রাণী যত।” 

বাজিল রাক্ষস-বাদ্য, নাদল রাক্ষস: 
পূরিল কনক-লগ্কা জয় জয় রবে। 

ইতি শ্রীমেঘনাদবধে কাব্যে আভিষেকো নাম 
প্রথমঃ সগ্গও। 

দ্বিতীয় সর্গ 

অস্তে গেলা দিনমাঁণ; আইলা গোধূলি 
একাঁট রতন ভালে ।৯ ফুঁটিলা কুমুদী; 
মুদলা সরসে আঁখ বিরসবদনা 
নালনী; কজনি পাখী পাঁশল কুলায়ে : 
গোম্ঠ-গৃহে গাভী-বৃন্দ ধায় হম্বা রবে। 
আইলা সুচারু-তারা শশী সহ হাঁস, 
শং্বরী; সুগন্ধবহ বাঁহল চোঁদকে, 
সুদ্বনে সবার কাছে কাঁহয়া 'বলাসৰ, 
কোন কোন্ ফুল চুন্বি কি ধন পাইলা। 
আইলেন নিদ্রা দেবী; ক্লান্ত শশুকুল 
জননীর ক্রোড়-নীড়ে লভয়ে যেমাতি 
বিরাম, ভূচর সহ জলচর-আঁদ 
দেবর চরণাশ্রমে বিশ্রাম লভিলা। 

উতাঁরলা শাশীপ্রয়া 'ভ্রদশ-আলয়ে। 
বাঁসলেন দেবপাঁতি দেবসভা মাঝে, 
হৈমাসনে; বামে দেবী পুলোম-নান্দিনী 
চারুনেত্রা। রজ-ছত্র, মাণিময় আভা, 
শোঁভিল দেবেন্দ্র-শিরে। রতনে খাঁচিত 
চামর যতনে ধার, ঢুলায় চামরী। 
আইলা সুসমীরণ, নন্দন-কানন- 
গন্ধমধু বাহ রঙ্গে । বাজল চৌঁদকে 
ভ্রাদব-বাঁদন্র২। ছয় রাগ, মার্তমতাী 
ছান্রশ রাগণী সহ, আঁস আরাম্ভলা 
সঙ্গীত। উব্বশী, রম্ভা সুচারুহাসিনন, 
চিন্রলেখা, সকোঁশনন মিশ্রকেশী, আসি 
নাঁচলা, শাঁঞ্জতে রাঞ্জ দেব-কুল-মনঃ! 
যোগায় গন্ধব্ৰ্ব স্বর্ণ-পান্রে সধারসে। 

কেহ বা দেব-ওদনৎ: কুঙ্কুম, কস্তুরা, 
কেশর র বাহছে কেহ; চন্দন কেহ বা: 

১ শুকতারা_ গুতা 0106 50911» 
(কাঁটস-_-170161190) । 

বাঁদন্র__বাজনা। 
৪ বশবমোহিনী। 

৩ ওদন---খাদ্য। 

সুগন্ধ মন্দার-দাম গাঁথ আনে কেহ। 
বৈজয়ন্ত-ধামে সুখে ভাসেন বাসব 
ন্রদিব-নিবাসী সহ: হেন কালে তথা. 
র:পের আভয় আলো করি সুর-পুরী 
রক্ষঃ-কুল-রাজলক্ষী আস উতরিলা। 

সসম্ভ্রমে প্রণামলা রমার চরণে 
শচশকান্ত। আশশীষয়া হৈমাসনে বাস, 
পদ্মাক্ষী পুণ্ডরাীকাক্ষৎ-বক্ষোনিবাঁসনন 
কাঁহলা, "হে সুরপাতি, কেন যে আইন 
তোমার সভায় আজ, শুন মনঃ দয়া ।” 

উত্তর কাঁরলা ইন্দ্র; “হে বারীন্দ্র-সুতে, 
[বিশবরমে, এ বিশ্বে ও রাঙা পা দুখানি 
[বিশ্বের আকাজ্ষা মা গো! যার প্রাতি তুমি, 
কৃপা কার, কৃপা-দ্যাম্ট কর, কৃপামীয়, 
সফল জনম তারি! কোন্ পুণ্য-ফলে, 
লাভল এ সুখ দাস, কহ, মা, দাসেরে 2" 

কাঁহলেন পুনঃ রমা, “বহুকালাবাঁধ 
আছ আম, সরানাধ, স্ৰর্ণ-লঙকাধামে। 
পৃজে মোরে রক্ষোরাজ। হায়, এত 'দনে 
বাম তার প্রাতি বাধ! নিজ কর্ম-দোষে, 
মাঁজছে সবংশে পাপী; তবুও তাহারে 
না পাঁর ছাড়তে, দেব। বন্দী যে, দেবেন্দ্র 
কারাগার-দ্বার নাহ খু'লিলে কি কু 
পারে সে বাহর হতে? যত 'দিন বাঁচে 
রাবণ, থাকিব আম বাঁধা তার ঘরে। 
মেঘনাদ নামে প্যন্র. হে বৃত্রবিজীয়, 
রাবণের, বিলক্ষণ জান তুমি তারে। 
একমাত্র বীর সেই আছে লঙ্কাধামে 
এবে;: আর বার যত. হত এ সমরে। 

৪ পুণ্ডরীকাক্ষ-বষু। 



মেঘনাদবধ কাব্য ' “দ্বতয় সর্গ ৪৭ 

বিক্ুম-কেশরী শুর আক্রামবে কাল 
রামচন্দ্রে; পুনঃ তারে সেনাপাঁত-পদে 
বারয়াছে দশানন। দেব-কুল-প্রিয় 
রাঘব; কেমনে তারে রাখবে, তা দেখ। 
নিকুম্ভিলা যজ্ঞ সাঙ্গ কার, আরম্ভিলে 
যুদ্ধ দম্ভী মেঘনাদ, বিষম শঙ্কটে 
ঠোঁকবে বৈদেহীনাথ, কহিন্ তোমারে । 
অজেয় জগতে মন্দোদরীর নন্দন, 
দেবেন্দ্র! বিহঙ্গকুলে বৈনতেয়* যথা 
বল-জ্োষ্ঠ, রক্ষঃ-কুল-শ্রেষ্ঠ শূরমাঁণ!" 

এতেক কাহয়া রমা কেশব-বাসনা 
নীরাবলা; আহা মার, নীরবে যেমাত 
বীণা, চিত্ত বানোঁদয়া সুমধুর নাদে। 
ছয় রাগ, ছান্রশ রাগিণী আঁদ যত, 
শুন কমলার বাণী, ভুললা সকলে 
স্বকর্ম্ম; বসন্তকালে পাখীকুল যথা, 
মুজজারত কুজে, শনি পকবর-ধৰান! 

কাঁহলেন স্বরীশ্বর; “এ ঘোর বিপদে, 
[ব*বনাথ বিনা, মাতঃ, কে আর রাখবে 
রাঘবে 2 দন্ব্বার রণে রাবণ-নন্দন। 
পন্নগ-অশনে" নাগ নাহ ডরে যত, 
ততোধিক ডাঁর তারে আম! এ দম্ভোঁলি 
বত্রাসুর-ীশরঃ চূর্ণ যাহে, বিমুখয়ে 
অস্ত্র-বলে মহাবলী; তেই এ জগতে 
ইন্দ্রীজং নাম তার। সব্বশুচ*-বরে 
সব্বজয়শ বীরবর। দেহ আজ্ঞা দাসে, 
যাই আমি শশঘ্রগাতি কৈলাস-সদনে।” 

কাহলা উপেন্দ্র-প্রয়া বারীন্দ্রনান্দনী : 
'যাও তবে সরনাথ, যাও ত্বরা কাঁর। 
১ন্দ্-শেখরের পদে, কৈলাস-শিখরে, 
নিবেদন কর, দেব, এ সব বারতা । 
কীহও সতত কাঁদে বসুন্ধরা সতী, 
না পার সাঁহতে ভার; কাঁহও. অনন্ত 
ক্লান্ত এবে। না হইলে নির্মূল সমূলে 
রক্ষঃপাঁত, ভবতল রসাতলে যাবে! 
বড় ভাল বির্পাক্ষ,০ বাসেন লক্ষমীরে। 
কাঁহও, বৈকুণ্ঠপুরী বহু দন ছাঁড় 
আছয়ে সে লঙ্কাপ্রে! কত যে বিরলে 
ভাবয়ে সে আবিরল. এক বার তানি. 

কি দোষ দেখিয়া, তারে না ভাবেন মনে ? 
কোন্ পিতা দাহতারে পাঁত-গৃহ হতে 
রাখে দুরে_ জিজ্ঞাঁসও, বিজ্ঞ জটাধরে 1৯৯ 
ত্রাম্বকে১২ না পাও যাঁদ, আম্বকার পদে 
কাহও এ সব কথা ।”__এতেক কাহয়া, 
বিদায় হইয়া চলি গেলা শাঁশমূখী 
হাঁরাপ্রয়া। অনম্বর-পথে১ সকোঁশনী, 
কেশব-বাসনা দেবী গেলা অধোদেশে। 
সোনার প্রাতিমা, যথা! বমল সাঁললে 
ডুবে তলে জলরাশ উজাঁল স্বতেজে! 

আঁনলা মাতাল" রথ; চাহ শচী পানে 
কাঁহলেন শচীকান্ত মধুর বচনে 
একান্তে; “চলহ, দেব, মোর সঙ্গে তুমি! 
পারমল-সূধা সহ পবন বাঁহলে, 
দ্বিগুণ আদর তার! মুপালের রচ 
[বিকট কমল-গুণে, শুন লো ললনে।” 
শুনি প্রণয়ীর বাণী, হাঁসি নিতাম্বনী, 
ধারয়া পাঁতির কর, আরোহলা রথে। 

স্বর্গ-হৈম-দবাবে রথ উতারিল ত্বরা। 
আপাঁন খাাঁলল দ্বার মধুর নিনাদে 
অমনি! বাহিরি বেগে, শোভিল আকাশে 
দেবযান; সচাঁকতে জগত জাগিলা, 
ভাঁব রাঁবদেব বাঁঝ উদয়-অচলে 
উাঁদলা। ডাঁকিল িঙা: আর পাখী যত 
পারল নিকুঞ্জ-পুঞ্জ প্রভাতী সংগীতে! 
বাসরে কুসম-শয্যা ত্যাজ লঙ্জাশশীলা 

কুলবধ.. গৃহকার্যা উঠিলা সাধতে! 
মানস-সকাশে শোভে কৈলাসাঁশখরী 

আভাময়; তার শরে ভবের ভবন, 
শাখ-পদচ্ছ-চুড়া যেন মাধবের শিরে! 
সুশ্যামাঙ্গ শুঙ্গধর স্বর্ণ -ফুল-শ্রেণী 

শোভে তাহে, আহা মাঁব পীত ধড়া যেন! 
নর্ঝর-”। ্ত-বার-রাঁশ স্থানে স্থানে 
বিশদ চন্দনে যেন চিত সে বপুঃ! 

ত্যাজ রথ, পদরজে, সহ স্বরীশ্বরী, 
প্রবোশিলা স্বরীশ্বর আনন্দ-ভবনে। 
রাজরাজেশবরী-রূপে বসেন ঈশ্বরী৯৫ 
স্বর্ণাসনে : ঢুলাইছে চামর বিজয়া; 
ধরে রাজ-ছব্র জয়া। হায় রে, কেমনে, 

*াবনতানন্দন গরড়। ৭পন্নগ-অশন-সর্পতুক্ অর্থাৎ গর্ড়। "বজ্র ৯সর্বশচ-আদ্ন? ১০ মহাদেব। ১১ জটাধর-_মহাদেব। ক -বহারের। 
১০ অনম্বর-পথে_-আকাশপথে। ১৪ ইন্দ্রের সারথি । ১* দরগা। 
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ভবভবনের১* কাঁব বার্ণবে বিভব 2 
দেখ, হে ভাবুক জন. ভাব মনে মনে' 

পৃঁজলা শান্তর পদ মহাভান্তি ভাবে 
মহেন্দ্র ইন্দ্রাণী সহ। আশীষ আম্বকা 

জিজ্ঞাসলা :--"কহ, দেব. কুশল বারতা, 
ক কারণে হেথা আজ তোমা দুই জনে ৮" 

কর-যোড়ে আরাম্ভিলা 

দম্ভোলি-নক্ষেপী;_ 
শক না তুমি জান. মাতঃ, আঁখল জগতে 2 
দেবদ্রোহশী লঙ্কাপাঁতি, আকুল বিগ্রহে, 
বারয়াছে পুনঃ পুত্র মেঘনাদে আজ 
সেনাপাঁতি-পদে 2 কাল প্রভাতে কুমার 
পরন্তপ১৭ প্রবোশবে রণে, ইম্টদেবে 
পৃচঁজ, মনোনীত বর লাভ তার কাছে। 
আঁবাঁদত নহে মাতঃ, তার পরারুম। 
রক্ষঃ-কুল-রাজলক্ষমনী, বৈজয়ন্ত-ধামে. 
আস. এ সংবাদ দাসে দলা, ভগবত । 

কাহলেন হারাপ্রয়া, কাঁদে বসুন্ধরা, 
এ অসহ ভার সতন না পাঁর সাঁহতে: 
ক্লান্ত বিশবধর শেষ: তিনিও আপাঁন 
চণলা সতত এবে ছাড়তে কনক- 
লগ্কাপুরী। তব পদে এ সংবাদ দেবী 
আদোঁশলা নিবোদতে দাসেরে, অন্নদে 
দেব-কুল-ীপ্রয় বীর রঘু-কুল-মাঁণ। 
কিন্তু দেবকুলে হেন আছে কোন্ রথশী 
যুঁঝবে যে রণ-ভমে রাবাঁণর সাথে 2 
[বিশবনাশী কাঁলশে, মা, নস্তেজে সমরে 
রাক্ষস. জগতে খ্যাত ইন্দ্রাীজত নামে! 
ক উপায়ে, কাত্যায়ান.৯* রাক্ষিবে রাঘবে. 
দেখ ভাঁব। তুমি কৃপা না কারলে, কালি 
অরাম কাঁরবে ভব দুরন্ত রাবাণ।” 

উত্তারলা কাত্যায়নী :_"শৈব-কুলোত্তম 
নৈকষেয় : মহা স্নেহ করেন ব্রিশৃলটী১৯ 

সম্ভবে কি মোর হতে? তবে মগ্ন এবে 
তাপসেন্দ্র১ তে*ই, দেব, লঙ্কার এ গাঁত।” 

কৃতাঞ্জলি-পুটে পুনঃ বাসব কাহলা :__ 
"পরম-অধম্মাচারী নাশাচর-পাঁতি-_ 

১৬ ভবভবন_শিবগৃহ। ১৭ শল্লুপীড়ক। ১৮ দু্গা। 

দেব-দ্রোহী' আপাঁন, হে নগেন্দ্র-নান্দিনি, 
দেখ বিবেচনা কাঁর। দাঁরদ্রের ধন 
হরে যে দহম্মাতি, তব কৃপা তার প্রাত 
কভু ক উচিত, মাতঃ £ সুশীল রাঘব, 
পিতৃ-সত্য-রক্ষা-হেতু, সুখ-ভোগ ত্যাজ 
পাঁশিল ভিখারী-বেশে নাবিড় কাননে । 
একট রতনমান্র তাহার আছিল 
অমূল:; যতদ কত কারত সে তারে. 
কি আর কাঁহবে দাস; সে রতন, পাতি 
মায়াজাল, হরে দুষ্ট! হায়, মা, স্মারলে 
কোপানলে দহে মনঃ! ন্রিশলীর বরে 
বলশ রক্ষঃ, তৃণ-জ্ঞান করে দেব-গণে 
পর-ধন, পর-দার লোভে সদা লোভন 
পামর। তবে যে কেন বোঁঝতে না পার) 
হেন মৃটে দয়া কর. দয়ামায় ৮" 

নীরবিলা স্বরীশবর: কাহতে লাগলা 
বীণাবাণশ স্বরীশ্বরশ মধুর সুস্বরে:- 
"বৈদেহনর দুঃখে, দৌব, কার না বিদরে 
হৃদয় ৮ অশোক-বনে বাঁস 1দবা 'নাঁশ 
(কুপ্জবন-সখী পাখী পিঞ্জরে যেমাতি) 
কাঁদেন রূপসী শোকে! ক মনোবেদনা 
সহেন বিধুবদনা পাঁতির হনে, 
ও রাঙা চরণে, মাতঃ, আবাঁদত নহে। 
আপনি না দলে দণ্ড, কে দাণ্ডিবে, দোঁব, 
এ পাষণ্ড রক্ষোনাথে ৮” নাঁশ মেঘনাদে, 
দেহ বৈদেহীরে পুনঃ বৈদেহীরঞ্জনে : 
দাসীর কলঙ্ক২১ ভঞ্জ, শশাঙকধাঁরাঁণ২২। 
মাব, মা. শরমে আমি. শুন লোকমুখে, 
'ত্রদিব-ঈশবরে রক্ষঃ পরাভবে রণে !" 

হাঁসয়া কাহলা উমা: “রাবণের প্রাত 
দ্বেষ তব. জিষু ! তুম, হে মঞ্জুনাশিনন২ত 
শাঁচ. তম ব্গ্র ইন্দ্রাজতের ানধনে। 
দুই জন অনুরোধ কারছ আমারে 
নাশিতে কনক-লঙ্কা। মোর সাধ্য নহে 
সাধতি এ কার্যা। 'বরূপাক্ষের রাক্ষত 
রক্ষঃ-কুল: তানি বনা তব এ বাসনা, 
বাসব, কে পারে, কহ, পৃর্ণতে জগতে ? 
যোগে মগ্ন. দেবরাজ, বৃষধবজ আঁজ। 

১৯ মহাদেব। ২০ মহাদেব। 

২১ দাসীর কলওগক- মেঘনাদ কর্তৃক ইন্দ্রের পরাজয়ে শচীর লজ্জা 
২২দুর্গা। তাঁর কপালেও চন্দ্রুকলা থকে। 
২৩ মঞ্জনাশিনী--সুল্দরীকুলের গর্ব যে হরণ করে। ম্মঞ্জনাশী' হলে পদটি শুদ্ধ হত। 
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স্যাগ।সন নামে শহঙ্গ, মহাভয়ঙকর, 
ঘন ঘনাবৃত, তথা বসেন বিরলে 
যোগীন্দ্র। কেমনে যাবে তাঁহার সমীপে £ 
পক্ষীন্দ্র গরুড় সেথা উড়তে অক্ষম!" 

কাহলা বিনত-ভাবে আদাঁতনন্দন;__ 
"তোমা বিনা কার শান্ত, হে মাীন্ত-দায়ান 
জগদম্বে, যায় যে সে যথা 'ত্রপুরার 
ভৈরব; বিনাশি, দোবি. রক্ষঃকুল, রাখ 
ভ্রভুবন: বাদ্ধি কর ধর্মের মাহমা : 

বাসুকিরে কর 'স্থর; বাঁচাও রাঘবে।" 
এইর্পে দৈত্য-রিপু স্তুতিলা সতীরে। 

হেন কালে গন্ধামোদে সহসা পাীরল 
পুরী: শঙ্খঘণ্টাধবান বাঁজল চৌঁদিকে 
মঙ্গল নকণ সহ. মৃদু যথা যবে 
দর কুঞ্জবনে গাহে 'িককুল মিল! 
টালল কনকাসন! বজয়া সখীরে 
সম্ভাঁষয়া মধুস্বরে, ভবেশ-ভাঁবনী 
সৃধিলা: 'লো বিধুমুাখ, কহ শীঘ্র কার, 
কে কোথা, ক হেতু মোরে পৃজিছে অকালে: 

মন্ত্র পাঁড়, খাঁড় পাতি, গাঁণয়া গণনে, 
নিবোদলা হাসি সখী, “হে নগনান্দান, 
দাশরাঁথ রথ তোমা পূুজে লঙ্কাপুরে। 
বাঁর-সংঘাটত-ঘটে, সুীসন্দুরে আঁকি 
ও সুন্দর পদযুগ, পৃজে রঘুপাঁত 
নীল্োৎপলাঞ্জাল "দয়া, দোখনু গণনে। 
অভয়-প্রদান তারে কর গো, অভয়ে । 
পরম ভকত তব কৌশল্যা-নন্দন 
রঘ-শ্রেম্ত, তার তারে বিপদে, তারাণ!” 

কাণ্চন-আসন ত্যাঁজ. রাজরাজেশবর 
ডাঠয়া, কাহলা পুনঃ বিজয়ারে সতী ;__ 
"দেব-দম্পতীরে তুমি সেব যথাবাঁধ, 
বিজয়ে! যাইব আম যথা যোগাসনে 
(বিকটাশখর!) এবে বসেন ধূঙ্জাট ।" 

এতেক কাহয়া দুর্গা দ্িবরদ-গাঁমনী 
প্রবৌশলা হৈম গেহে। দেবেন্দ্র বাসবে 
ব্রাদব-মাহষী সহ. সম্ভাষ আদরে, 

স্বর্ণাসনে বসাইলা বিজয়া সুন্দরী । 
পাইলা প্রসাদ দোঁহে পরম-আহয়াদে। 

তারাকারা** ফহলমালা: কবরা-বন্ধনে 
বসাইলা চিররুচি. চির-বিকচিত 
কুসুম-রতন-রাজী: বাঁজিল চৌঁদকে 
যন্তদল. বামাদল গাইল নাচিয়া। 

মোহল কৈলাসপুরী: 'ন্রলোক মোহিল' 
স্বপনে শানয়া শিশু সে মধ্র ধান, 
হাসল মায়ের কোলে, মুদিত নয়ন। 
নিদ্রাহীন বিরাহণী চমাঁক উঠিলা, 
ভাব 'প্রয়-পদ-শব্দ শাঁনলা ললনা 

দুয়ারে । কোকলকুল নীরাঁবল বনে! 
উঠিলেন যোগনীব্রজ, ভাব ইন্টদেব, 
বর মাগ বাল. আস দরশ্নম দলা! 

প্রবোশ সবর্ণগেহে, ভবেশ-ভাঁবনন 
ভাবিলা, "কি ভাবে আজ ভোঁটব ভবেশে?” 
ক্ষণ কাল চিন্তি সতী "চান্তিলা রাতরে। 
যথায় মল্মথ-সাথে,. মল্মথ-মোহিনী 
বরাননা.২ কুঞ্জবনে বিহারিতোছলা. 
তথাষ উমার ইচ্ছা, পাঁরমলময়- 
বায় তরঙ্গিণী-রূপে বাহল নামিষে। 
নাচিল রাতির হিয়া বীণা-তার যথা 
অঙ্গুঁলর পরশনে! গেলা কামবধূ, 
দ্রুতগাঁত বায়ুপথে. কৈলাস-ীশখরে। 
সরসে নিশান্তে যথা ফট, সরোজনী 
নমে তিষাম্পাত২৬দৃতশী উষার চরণে, 
নমিলা মদন-প্রয়া হরাপ্রয়া-পদে 
আশশীষ রাঁতিরে, হাঁস কাঁহলা আম্বিকা;_ 
"যোগাসনে তপে মণ্ন যোগীন্দ্রু;ং কেমনে, 
কোন্ রঙ্গে, ভঙ্গ করি তাঁহার সমাঁধ, 
কহ মোরে, বিধুমীখ 2" উত্তারলা নাঁম 
সুকেশিণ+.--"ধর, দোব, মোহিনী মূরাতি। 
দেহ আজ্ঞা, সাজাই ও বর বপুঃ, আন 
নানা আভরণ; হোর যে সবে, পিনাকন২৭ 
ড্ঁলিবেন, ভুলে যথা খতুপাঁত, হেরি 
মধূকালে বনস্থলন কুসুম কুন্তলা !২% 

২৬ 'ত্বষাম্পাত--সর্য। ১৭ তারাকাতি। ২৫ সুন্দর মুখশ্রী যার। 
*৭ পনাকী--পিনাক নামক ধনূর্ধর অর্থাৎ মহাদেব। 
২৮ পার্বতীর মোঁহনণবেশ, মন্মথসহ যোগাসন-শৃঙ্গে গঁমন, সৌন্দর্য ও শ্ঙ্গারভাব বিস্তার করে * 

অভীষ্ট লাভ হোমর-রচিত 'ইলিয়াড' কাব্যের চতুর্দশ সর্গে বার্ণত ইডা পর্বতশৃর্গো জন্যসের নিকট 
হীরীর গমন-প্রসঙ্গা থেকে গৃহখত। শুধু মহাদেবেব তপস্যাভঞ্জের বর্ণনায় কালিদাসের 'কুমার- 
সম্ভবে'র 'কাণ্চং প্রভাব পড়েছে। 

মধৃ্__৪ 



৫০ মধুসদন রচনাবলা 

এতেক কাহিয়া রতি, সুবাঁসত তেলে 
মাঁজ চুল, বিনানিলা মনোহর বেণন। 
যোগাইলা আনি ধনশ 'বাঁবধ ভূষণে, 
হশরক, মুকুতা, মাঁণ-খাচত; আনিলা 
চন্দন, কেশর সহ কুঙ্কুম, কস্তুরী; 
রত্র-সঙ্কলিত-আভা কৌষেয় বসনে। 
লাক্ষারসে২ পা দুখানি চিন্রিলা হরষে 
চারুনেত্রা। ধার মূর্ত ভুবনমোহনী, 
সাঁজিলা নগেন্দ্র-বালা; রসানেৎ" মাঁজ্জত 
হেম-কান্তি-সম কান্তি দ্বিগুণ শোভিল! 
হেরিলা দর্পণে দেবী ও চন্দ্র-আননে; 
প্রফুল্ল নলিনী যথা বিমল সাঁললে 
নিজ-বকাঁচতৎ»-রুচি। হাঁসয়া কাঁহলা, 
চাহি স্মর-হর-াপ্রয়াৎ স্মর-প্রয়া পানে ;- 
“ডাক তব প্রাণনাথে ।” অমাঁন ডাঁকিলা 
(পিককুলে*বরী যথা ডাকে খতুবরে !) 
মদনে মদন-বাঞ্থা। আইলা ধাইয়া 
ফুল-ধনুঃ; আসে যথা প্রবাসে প্রবাসী, 
স্বদেশ-সঙ্গীত-ধ্ন শুনি রে উল্লাসে! 

কহিলা শৈলেশসৃতা ; “চল মোর সাথে, 
হে মল্মথ, যাব আম যথা যোগীপাঁতি 
যোগে মগন এবে; বাছা, চল ত্বরা কার।” 

মদন আনন্দময়, উত্তারলা ভয়ে :-_ 
"হেন আজ্ঞা কেন, দৌব, কর এ দাসেরে 2 
স্মরিলে পূর্বের কথা, মার. মা. তরাসে! 
মূঢ় দক্ষ-দোষে যবে দেহ ছাড়, সাত, 
হমাদ্রর গৃহে জল্ম গ্রাহলা আপনি, 

ি*বনাথ, আরাম্ভলা ধ্যান; দেবপাঁত 
ইন্দ্র আদেশিলা দাসে সে ধ্যান ভাঙতে । 
কুলগ্নে গেনু, মা, যথা মগ্ন বামদের 
তপে; ধার ফুল-ধনুঃ, হানিনু কুক্ষণে 
ফুল-শর। যথা সংহ সহসা আক্রমে 
গজরাজে. পার বন ভশষণ গজ্জনে, 

২৯ লাক্ষারস- আলতা । 

গ্রাসলা দাসেরে আস রোষে বিভাবস,, 
বাস যাঁর, ভবেশ*বার, ভবে*বর-ভালে। 
হায়, মা, কত যে জবালা সাঁহনহ, কেমনে 
নিবোদ ও রাঙা পায়ে? হাহাকার রবে, 
ডাকিনু বাসবে. চন্দ্র, পবনে, তপনে : 
কেহ না আইল; ভস্ম হইনু সত্বরে 
ভয়ে ভশ্নোদ্যম আম ভাবিয়া ভবেশে 7 
ক্ষম দাসে.'ক্ষেম্কার! এ মিনাতি পদে" 

আশ্বাসি মদনে, হাঁস কহিলা শঙ্করী;_- 
"চল রঙ্গে মোর সঙ্গে নিভয় হৃদয়ে, 
অনঙ্গ। আমার বরে চিরজয়ী তুমি! 
যে অগ্নি কূলগ্নে তোমা পাইয়া স্বতিজে 
জবালাইল, পূজা তব কাঁরবে সে আজ, 
ওষধের গুণ ধার, প্রাণ-নাশ-কারী 
বষ যথা রক্ষে প্রাণ বিদ্যার কৌশলে!" 
প্রণাময়া কাম তবে উমার চরণে, 

কাঁহলা; “অভয় দান কর যারে তুমি, 
অভয়ে, কি ভয় তার এ তিন ভুবনে ? 
কিন্তু নিবেদন কার ও কমল-পদে :_ 
কেমনে মন্দির হতে, নগেন্দ্র-নন্দিনি, 
বাহারিবা, কহ দাসে, এ মোহনী-বেশে 2 
মূহূর্তে মাতিবে, মাতঃ, জগত, হোঁরলে 
ও রুপ-মাধুরী: সত্য কাহনু তোমারে । 
[হতে 'বপরাীত, দেবি, সত্বরে ঘটিবে। 
সুরাসূর-বৃজ্দ যবে মাঁথ জলনাথে, 
লাঁভলা অমৃত, দুস্ট দাঁতিসৃতণ১ যত 
বিবাদল দেব সহ সুধামধু-হেতু। 
মোহিনী মূরাত ধার আইলা শ্রীপাত। 
ছদ্মবেশী হষীকেশে 'ন্রভুবন হোঁর, 
হারাইলা জ্ঞান সবে এ দাসের শরে' 
অধর-অমৃত আশে ভুলিলা অমৃত 
দেব-দৈত্যৎ্ৎ: নাগদল নগ্রশিরঃ লাজে, 
হোরি পঙ্ঠদেশে বেণী: মন্দর আপাঁন 
অচল হইল হোর উচ্চ কুচ-যুগে! 
স্মারলে সে কথা, সাত, হাঁস আসে মুখে। 

৩০ রসান- একপ্রকার কাঠন প্রস্তর। এর সঙ্গে ঘর্ষণে সোনাও উজ্জ্বল হয়। 
৩১বকচিত- প্রস্ফুটিত। ০২ স্মর-হর-প্রয়া-দুর্গা। স্মর-হর অর্থাৎ মহাদেব । তাঁর প্রেয়সী। 
৩৩ শিবপুরাণ এবং কুমারসম্ভব কাব্যে অরূপ বর্ণনা আছে। 
৩৪ দৈত্য। 'দাতি কশ্যপমুনির পত্র । 
৩৫ পৌরাণিক সমদ্র-মল্থন, অমৃতলোভৈ দেবদৈত্যের সংঘর্ষ, বিষ্কুর মোহিনীবেশে দৈত্দের মোহ 

প্রভাত প্রসঙ্গের উল্লেখ। 
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মলম্বাৎৎ অম্বরেৎ্৭ তাম্রণ* এত শোভা যাঁদ 
ধরে, দেবি, ভাবি দেখ বিশুদ্ধ কাণ্টন- 
কান্ত কত মনোহর!” অমান আম্বকা, 
সুবর্ণ বরণ ঘন মায়ায় সাজয়া, 
মায়াময়ী, আবাঁরলা চারু অবয়বে। 
হায় রে, নালনী যেন দিবা-অবসানে 
ঢাঁকল বদনশশী! কিম্বা আগন-শিখা, 
ভস্মরাশি মাঝে পাঁশ, হাঁস লকাইলা। 
[কম্বা সূধা-ধন যেন, চক্র-প্রসরণে, 
বোঁড়লেন দেব শব্র সুধাংশু-মন্ডলে !ৎ৯ 

উষা! সাথে মনমথ, হাতে ফুল-ধনুঃ, 
পৃচ্ঠে তৃণ, খরতর ফুল-শরে ভরা 
কণ্টকময় মৃণালে ফুটিল নালনন। 

কৈলাস-শখাঁর-শিরে ভীষণ 'শখর 
ভূগুমান্, যোগাসন নামেতে 'বখ্যাত 
ভুবনে: তথায় দেবী ভুবন-নোহনী 
উত্তীরলা গজপাঁতি। অমাঁন চৌঁদকে 
গভীর গহবরে বদ্ধ, ভৈরব নিনাদশ 
জলদল নীরাবলা, জল-কান্ত যথা 

মেঘদল, তমঃ যথা উষার হসনে! 

দেখিলা সম্মুখে দেবী কপদ্দ?ী”ণ তপস, 

তপের সাগরে মগ্ন, বাহ্য-জ্ঞান-হত। 
কাঁহলা মদনে হাঁস স.চারুহাসিনী; 

"শক কাজ বিলম্বে আর, হে শম্বর-আরি ১৪২ 
হান তব ফুল-শর।” দেবীর আদেশে 
হাঁটু পাড় মীনধবজ, শাঁঞ্জনী টঙ্কারি, 
সম্মোহন-শরে শূর 'বিশধলা উমেশে! 
[ীসহরিলা শৃলপাণি। লাঁড়ল মস্তকে 

৩৬ সোনার গিলুটি। 

| বাঁহল মলয়-বায়ু: 

জটাজ্ট, তরুরাজী যথা 'গারাশরে 
ঘোর মড় মড় রবে লড়ে ভূকম্পনে। 
অধীর হইলা প্রভু! গরাঁজলা ভালে 
চিত্রভানু,২ ধকধাঁক উজ্জ্বল জবলনে !৩ 

 ভয়াকুল ফুল-ধননঃ পঁশিলা অমাঁন 
ভবানীর বক্ষঃ-স্থলে.৪৪ পশয়ে ষেমাত 
কেশরাী-কিশোরছ ত্রাসে, কেশারণী-কোলে, 
গম্ভীর নির্ঘোষে ঘোষে ঘনদল যবে, 
[বজলশ ঝলসে আখ কালানল তেজে' 
 উন্মীলি নয়ন এবে উঠিলা ধূজ্জাট। 
মায়া-ঘন-আবরণ ত্যাজলা 'গাঁরজা। 

মোহত মোহনীর্পে, কাহলা হরষে 
পশুপতি: "কেন হেথা একাকিনী দোখ, 

' এ বিজন স্থলে, তোমা, গণেন্দ্রজনান 2৭ 
কোথায় মৃগেন্দ্র তবু দ্র, শঙ্কাঁর 2 
কোথায় বিজয়া, জয়া 2” হাঁস উত্তারলা 
সুচার্হাঁসনশী উমা: “এ দাসীরে, ভূল, 
হে যোগান্দ্র, বহু দিন আছ এ বিরলে: 
তেই আঁসয়াছ, নাথ, দরশন-আশে 
পা দুখানি। যে রমণী পাঁতপরায়ণা, 
সহচরী সহ সে কি যায় পাঁত-পাশে 
একাক প্রত্যষে, প্রভু, যায় চক্রবাকী 
যথা প্রাণকান্ত তার!” আদরে ঈশান.৪৭ 
ঈষত হাসিয়া দেব, আজন-আসনে 
বসাইলা ঈশানীরে**। অমাঁন চোৌঁদকে 
প্রফৃল্পল ফলকুল; মকরল্দ-লোভে 
নাতি শিলীমুখবন্দ আইল ধাইয়া : 

গাইল কোকিল; 
। নিশার শাশিরে ধৌত কুসৃম-আসার 
আচ্ছাদিল শৃঙ্গবরে ! উমার উরসে 
(কি আর আছে রে বাসা সাজে মনাঁসজে”* 

ইহা হতে ') কুসূমেষ্, বাঁস কুতৃহলে, 

৩৭ অম্বর _বসন, আবরণ। 

৬ মলম্বা-অম্বরে তাগ্র_যে তাম্ম সোনার 1গল্াটতে আচ্ছাঁদত। 
৩৯ চল্দ্রলোকে ঘূর্ণমান চক্রের দ্বারা রাঁক্ষত অমৃত। পৌরাণিক বিশ্বাস। 
৪০ জটাধারণ অথাৎ মহাদেব। 
৬৯ শদ্ঘর-্আর-শম্বরাসবরকে বধ করেছিল যে কামদেব। 9২ আশ্ন। 

৪৩ কালিদাসের কুমারসম্ভবে ঈষংপাঁরল-স্তধৈর্য হরের তৃতীয় নয়নে আগ্ন-উদ্গীরণের যে বর্ণনা আছে 
তার প্রভাব এখানে পড়েছে। 

৪৪ ভারতীয় মদন মধুস্দনের কল্পনায় কথন গ্রাক-পচরাপেক 041এ-এর বালকমৃর্তি পারিগ্রহ করেছে, 
কাব নিজেই তা লক্ষ্য করেন 'ি। 

৪৫ কেশরা-কিশোর--সিংহশাবক। 
৪৭ ঈশান--মহাদেব। 

৪ পেন্জননী-_পণেশমাতা দুগ্গা। 
৪& ঈশানী- দুর্গা। -মদন। 



&২ মধুসূদন রচনাবলী 

হানিলা, কুসুম-ধনুঃ টষ্কাঁর কৌতুকে 
শর-জাল;_ প্রেমামোদে মাঁতলা 'ব্রশূলী 
লঙ্জা-বেশে রাহ আস গ্রাসল চাঁদেরে, 
হাঁস ভস্মে ল্কাইলা দেব 'বিভাবস-' 

মোহন মূরতি ধার, মোহ মোঁহনীরে 
কাহলা হাসিয়া দেব; “জানি আম, দোব, 
তোমার মনের কথা,-বাসব ক হেতু 
শচী সহ আঁসয়াছে কৈলাস-সদনে ; 
কেন বা অকালে তোমা পৃজে রঘুমাণ 2 
পরম ভকত মম নিকষানন্দন : 
[িন্তু নিজ কর্্ম-ফলে মজে দুম্টমাত। 
বদরে হৃদয় মম স্মারলে সে কথা. 
মহেশ্বার! হায়, দৌব, দেবে ক মানবে, 
কোথা হেন সাধ্য রোধে প্রান্তনের গাত ? 
পাঠাও কামেরে, উমা, দেবেন্দ্র সমীপে । 
সত্বরে যাইতে তারে আদেশ, মহেশি. 
মায়াদোব-ন়িকেতনে । মায়ার প্রসাদে, 
বাঁধবে লক্ষণ শুর মেঘনাদ শরে।” 

চাঁল গেলা মীনধ্জ, নীড় ছাড় উড়ে 
[বহঙ্গম-রাজ যথা, মূহম্মহঃ চাহ 
সে সুখ-সদন পানে! ঘন রাঁশ রাশ, 
স্বর্ণবর্ণ, সুবাসত বাস *বাঁস ঘন, 

মালতী, সে“উাঁতি, জাতি. পাঁরজাত-আঁদ 
মন্দ-সমশীরণ-প্রয়া-ঘারিল চৌদকে 

দেবদেব মহাদেবে মহাদেবী সহ। 
দ্বরদ-রদ-ানম্মিত হৈমময় দ্বারে 

দাঁড়াইলা বিধুমুখী মদন-মোহিনী, 
অশ্রুময় আঁখি, আহা! পাঁতর বিহনে। 
হেন কালে মধু-সখা উতারলা তথা । 
অমাঁন পসারি বাহু, উল্লাসে মল্মথ 
আলিঙ্গন-পাশে বাঁধ, তুষিলা ললনে 
প্রেমালাপে। শুখাইল অশ্রুবিল্দু, যথা 
শাঁশর-নীরের বিন্দু শতদল-দলে. 
দরশন দিলে ভানু উদয়-শখরে। 
পাই প্রাণ-ধনে ধনী, মূখে মুখ দিয়া, 
(সরস বসন্তকালে সারী শুক যথা) 

৭০ পুজ্পবৃষ্টি। গ্ চি 

কাঁহলেন প্রয়-ভাষে; “বাঁচালে দাসীরে 
আশু আঁস তার প।শে, হে রাঁত-রঞ্জন! 
কত যে ভাবতেছিনু, কাঁহব কাহারে £ 
বামদের নামে. নাথ, সদা, কাপ আমি, 
স্মার পূব্ব-কথা যত! দুরল্ত হিংসক 
শুলপাঁণ! যেয়ো না গো আর তাঁর কাছে, 
মোর কিরে"১ প্রাণেশবর !" সুমধুর হাসে 
উত্তারলা পণশর : "ছায়ার আশ্রমে, 
কে কবে ভাস্কর-করে ডরায়, স্মন্দার! 
চল এবে যাই যথা দেবকুল-পাঁতি।" 

সুবর্ণণআসনে যথা বসেন বাসব, 
উতার মল্মথ তথা, নিবোঁদলা নাম 
বারতা । আঁরোহ রথে দেবরাজ রথী . 
চঁল গেলা দ্রুতগাঁত মায়ার সদনে। 
আঁগ্নময় তেজঃ বাজী ধাইল অম্বরে, 
অকম্প চামর শিরে ; গম্ভীর 'নর্ঘোষে 
ঘোঁষল রথের চক, চূর্ণ মেঘদলে। 

কত ক্ষণে সহস্ত্রাক্ষ"ং উতারলা বল 
যথা াবরাজেন মায়া । ত্যাজ রথ-বরে, 
সূরকুল-রথীবর পাঁশলা দেউলে। 
কত যে দোঁখলা দেব কে পারে বার্ণতে £ 
সৌর-খরতর-কর-জাল-সঙ্কালিত 
আভাময়"ৎ স্বর্ণাসনে বাঁস কুহকিনী 
শক্তীশ্বরী। কর-যোড়ে বাসব প্রণাম 
কাঁহলা:"আশশষ দাসে, বিশবশীবমোহান !" 

আশশীষ সুধিলা দেবী ;_“কহ, কি কারণে, 
গতি হেথা আজ তব, আদাতি-নন্দন ?" 

উত্তরিলা দেবপাতি :--"শিবের আদেশে, 
মহামায়া, আসয়াছ তোমার সদনে। 
কহ দাসে, কি কৌশলে সৌমান্রৎ৪ জানবে 
দশানন-পুন্তরে কালি? তোমার প্রসাদে 
(কহিলেন বরৃ্পাক্ষ) ঘোরতর রণে 
নাঁশবে লক্ষমণ শৃূর মেঘনাদ শুরে।" 

ক্ষণ কাল 'চান্তি দেবী কাঁহলা বাসবে ;_ 

কাড় নিল স্বর্গ যবে তোমায় বিম্াখ 
সমরে: কীত্তকা-কুল-বল্লভ সেনানী, 

৫১ শপথ । এর্প লৌকিক ব্যবহার মহন্কাব্যের গাম্ভীর্ের হানি করেছে। ৫২ ইন্দ্র। 
€০ সৌর-খরতর-কর-জাল-সঙ্কলিত আভাময়_সূর্ের িরণজাল একসঙ্গে সঙ্কাঁলত হলে যের্্প 
আভা হয় সের্প আভাময়। 

৫৪ সুমিত্রাপূত্র লক্ষণ 



মেঘনাদবধ কাব্য : 'দ্বতীয় সর্গ ৫৩ 

পার্বতীশর গর্ভে জল্ম লাঁভলা তৎকালে।€ 
বাঁধতে দানব-রাজে সাজাইলা বীরে 

আপনি বৃষভ-ধবজ, সৃজি রূদ্র-তেজে 
অস্্ে। এই দেখ, দেব, ফলক," মান্ডিত 
সূবর্ণে: ওই যে আসি. নিবাসে উহাতে 
আপাঁন কৃতান্ত; ওই দেখ, সুনাসীর.« 
ভয়ঙ্কর তূণীরে, অক্ষয়, পূর্ণ শরে, 
বিষাকর ফণী-পূর্ণ নাগ-লোক যথা । 
ওই দেখ ধন:ঃ, দেব!” কাহলা হাসিয়া, 
হেরি সে ধনুর কান্তি. শচনকান্ত বলণ, 
"কি ছার ইহার কাছে দাসের এ ধনুঃ 
রত্রময়! 'দিবাকর-পাঁরাঁধ যেমাঁতি, 
জবলিছে ফলক-বর- ধাঁধয়া নয়নে! 
আশ্নাশখা-সম আস মহাতেজস্কর' 
হেন তূণ আর. মাতঃ, আছে কি জগতে ০" 
"শুন দেব,” (কাঁহলেন পুনঃ মায়াদেবী) 
-ওই সব অস্তবলে নাঁশলা তারকে 

ষড়ানন। ওই সব অস্ত্রবলে, বাল, 
মেঘনাদ-মত্যু, সত্য কাহনু তোম।রে। 
কিন্তু হেন বীর নাহ এ তিন ভুবনে, 
দেব কি মানব, ন্যায়যুদ্ধে যে বাঁধবে 
রাবাণরে। প্রের তুমি অস্ত্র রামানুজে, 
আপনি যাইব আম কাঁল লঙ্কাপুরে, 
রাক্ষব লক্ষমণে, দেব, রাক্ষস-সংগ্রামে ৷ 
যাও চাঁল সুর-দেশে, সুরদল-নাঘি' 
ফুল-কুল-সখী উষা যখন খুলবে 
পূব্বাশার"* হেমদ্বারে পদ্মকর 'দিষা 
কালি, তব চির-ন্রাস. বীরেন্দ্রকেশরা 
ইন্দরীজত-ব্রাস-হশীন কারবে তোমারে 
লঙ্কার পঙ্কজ-রাঁব যাবে অস্তাচলে !" 

মহানন্দে দেব-ইন্দ্র বান্দিয়া দেবীরে, 
অস্ত্র লয়ে গেলা চাঁল ব্রিদশ-আলয়ে । 

বাঁস দেব-সভাতলে কনক-আসনে 

বাসব, কাঁহলা শর চিন্ররথ শবে 
"যতনে লইয়া অস্ব. যাও মহাবাঁল, 
স্বর্ণলঙকা-ধামে তুমি। সৌশান্র কেশরী 
মায়ার প্রসাদে কালি বাঁধবে সমরে 
মেঘনাদে। কেমনে. তা দিবেন কহিয়া 

*« কার্তিক কর্তৃক তারক-বধের পৌরাণিক কাহিনীর উলেখ। , 
৫৮ পূবাঁদুকের। ৫৭ ইনদ্রু। 

মহাদেবী মায়া তারে। কাঁহও রাঘবে, 
হে গন্ধব্ব-কুল-পতি, 'ন্রদব-নবাসী 
মঙ্গল-আকাঙ্ক্ষী তার: পাক্বতী আপনি 
হর-প্রয়া, সুপ্রসন্ন তার প্রাতি আজ। 
অভয় প্রদান তারে করিও সমাত! 
মারলে রাবাঁণ রণে, অবশ্য মারবে 
রাবণ: লাঁভবে পুনঃ বৈদেহনী সতীরে 
বৈদেহী-মনোরঞ্জন রঘুকুল-মণি। 
মোর রথে, রথীঁবর. আরোহণ কার 
যাও চলি। পাছে তোমা হেরি লঙ্কা-পুরে, 
বাধায় ববাদ রক্ষঃ; মেঘদলে আম 

আদোঁশব আবাঁরতে গগনে : ডাকিয়া 
প্রভঞ্জনে, দিব আজ্ঞা ক্ষণ ছাড় দিতে 
বায়ু-কুলে: বাহরিয়া নাচিবে চপলা ;১ 
দম্ভোল-গম্ভর-নাদে পারব জগতে ।" 

প্রণাম দেবেন্দ্রুপদে, সাবধানে লয়ে 
অস্ত্রে. চাল গেলা মরতে চিন্ররথ রথটী। 

তবে দেব-কুল-নাথ ডাক প্রভঞ্জনে 
কাঁহলা, "প্রলয়-ঝড় উঠাও সত্বরে 
লত্কাপুরে, বায়ুপাতি, শীঘ্র দেহ ছাড় 

কারাবদ্ধ বায়ুদলে০: লহ মেঘদলে : 
দবন্দ ক্ষণ-কাল বৈরী বাঁর-নাথ সনে 
নির্ঘেষে 1" উল্লাসে দেব চলিলা অমনি. 
ভাঙলে শঙ্খল লম্ফী কেশরী যেমাতি, 
যথায় তিমিরাগারে রুদ্ধ বায়ু যত 
[গাঁব-গভে১৯। কত দূরে শুঁনলা পবন 
ঘোর কোলাহলে: গার (দোৌখিলা) লাড়ছে 
অন্তরিত৬২ পরারুমে, অসমর্থ যেন 
রোধিতে প্রবল বায়ু আপনার বলে। 
শিলাময় দ্বার দেব খুলিলা পরশে । 
হুহুত্কাঁর বায়কুল বাহরিল বেগে 
যথা অম্বুরাশি, যবে ভাঙে আচাম্বতে 
জাঙাল' কাঁপল মহা: গাঁতজলি জলাধ! 
তুৎগ-শৃঙ্গধরাকারে তরঞ্গাআবলন 
কল্লোলল, বয়্-সঙ্গে রণরঙ্গে মাতি' 
ধাইল চৌঁদকে মন্দ্রে১ত জীমৃত; হাসিল 
দন প্রভা: কড়মড়ে নাঁদল দম্ভোল। 
পলাইলা তারানাথ তারাদলে লয়ে। 

“৬ ঢাল। 

৭৯ বিদুৎ । 
৬০ গ্রধক পূরাণমতে বায়ুকুল পর্বতগুহায় আবদ্ধ থাকে । *পবনদেব তাদের নিয়ন্তা। 

৬১পর্বতৃগৃহায়। ৬২ অন্তার্নীহত। ৬৩ মন্দ্র গম্ভীর শব্দ। 



৫৪ মধুসূদন রচনাবলী 

ছাইল লঙকায় মেঘ, পাবক উগার 
রাশি রাশ: বনে বৃক্ষ পাঁড়ল উপাঁড় 
মড়মড়ে;: মহাঝড় বাহল আকাশে : 
বার্ধল আসার যেন স্ান্টি ডুবাইতে 
প্রলয়ে। বাষ্টল শিলা তড়তড়তড়ে। 

পাঁশল আতঙ্কে রক্ষঃ যে যাহার ঘরে। 
যথায় শীবর মাঝে বিরাজেন বলশ 
রাঘবেন্দ্র, আচম্বিতে উতারলা রথা 
চন্ররথ, দিবাকর যেন অংশুমালন, 
রাজ-আভরণ দেহে! শোভে কঁটিদেশে 
সারসন, রাঁশ-চক্র-সম তেজোরাশ, 
ঝোলে তাহে আসবর_ঝল ঝল ঝলে! 
কেমনে বার্ণবে কাব দেব-তৃণ, ধনুঃ, 
চম্্ম, বর্ম, শূল. সৌর-কিরীটের আভা 
স্বর্ণময়ী 2 দৈববিভাত৪ ধাঁধল নয়নে 
স্বগাঁয় সৌরভে দেশ পৃরিল সহসা। 

সসম্দ্রমে প্রণাময়া, দেবদৃত-পদে 

ব্রিদব ব্যতীত, আহা, কোন্ দেশ সাজে 
এ হেন মাহমা, রূপে ;কেন হেথা আজ, 
নন্দন-কানন ত্যাঁজ, কহ এ দাসেরে ? 
নাহ স্বর্ণাসন, দেব, কি 'দব বাঁসতে : 
তবে যাঁদ কৃপা, প্রভু. থাকে দাস প্রাতি, 
পাদ্য, অর্থয লয়ে বসো এই কৃশাসনে। 
ভখারণ রাঘব হায়!" আশশীষয়া রথী 

কুশাসনে বাঁস তবে কাঁহলা সুস্বরে 
চন্ররথ নাম মম. শুন দাশরাথ: 

চির-অনুচর আমি সোব অহরহঃ 
দেবেন্দ্রে: গন্ধব্বকুল আমার অধীনে । 
আইনু এ পুরে আম ইন্দ্রের আদেশে । 
তোমার মঙ্গলাকাত্ক্ষঁ দেবকুল সহ 
দেবেশ। এই যে অস্ত্র দোখছ নমাঁণ, 

৬৪ স্বীয় ওজ্জহল্য। ৬৫ পূজার উপহার। 

দয়াছেন পাঠাইয়া তোমার অন্দজে 
দেবরাজ । আঁবর্ভাবি মায়া মহাদেবী 
প্রভাতে, দিবেন কহি, কি কৌশলে কালি 
নাঁশবে লক্ষমণ শর মেঘনাদ শরে। 
দেবকুল-প্রয় তুমি, রঘুকুল-মণি। 
সূপ্রসন্ন তব প্রাতি আপানি অভয়া !” 

কাহলা রঘুনল্দন; “আনন্দ-সাগরে 
ভাঁসনু, গন্ধব্বশ্রেন্ঠ, এ শুভ সংবাদে! 
অজ্ঞ নর আম; হায়, কেমনে দেখাব 
কৃতজ্ঞতা ; এই কথা জিজ্ঞাস তোমারে ।" 

হাঁসয়া কাহলা দৃত; “শুন. রঘুমণি, 

ইন্ড্রিয়-দমন, ধর্্মপথে সদা গাতি: 

নৈবেদ্য, কোঁষিক বস্ত্র আঁদ বাল যত, 
অবহেলা করে দেব, দাতা যে যদ্যপ্পি 
অসৎ! এ সার কথা কাহন্ তোমারে!" 

প্রণমিলা রামচন্দ্র; আশীষিয়া রথন 
চিন্ররথ, দেবরথে গেলা দেবপুরে। 
থামল তুমুল ঝড়: শান্তিলা জলাধ ; 
হেরিয়া শশাঙ্কে পুনঃ তারাদল সহ. 
হাঁসল কনকলঙ্কা। তরল সাঁললে 
পশি. কোমুদনী পুনঃ অবগাহে দেহ 
রজোময়: কুমুদিনী হাসল কোতুকে। 
আইল ধাইয়া পুনঃ রণ-ক্ষেত্রে, শিবা 
শবাহারী:; পালে পালে গাঁধনী, শকুনি, 
[পশাচ। রাক্ষসদল বাহরিল পুনঃ 
ভশম-প্রহরণ৬৬-ধারী- মত্ত বীরমদে | 

ইতি শ্রীমেঘনাদবধে কাব্যে অস্বলাভো নাম 
শদবতীয়ঃ সর্গঃ 

৬৬ ভীমপ্রহরণ- ভাষণ অস্ব্র। 



তৃতীয় সর্গ 

প্রমীলা, পাঁতি-বিরহে কাতরা যুবতী । 
অশ্রুআঁখ বিধুমুখী ভ্রমে ফুলবনে 
কভু, ব্রজ-কুঞ্জ-বনে, হায় রে, যেমাঁন 
ব্রজবালা, নাহি হোর কদম্বের মূলে 
পীতধড়া পীতাম্বরে, অধরে মুরলী।১ 
কভু বা মান্দরে পাশ, বাহরায় পুনঃ 
বরাহিণী, শুন্য নীড়ে কপোতাঁ যেমাতি 
বিবশা! কভু বা উঠি উচ্চ-গৃহ-চ্ড়ে, 
এক-দৃস্টে চাহে বামা দূর লঙ্কা পানে. 
আবরল চক্ষুঃজল পশছয়া আঁচলে !_ 
নীরব বাঁশরী, বীণা, মুরজ, মীন্দরা, 
গীত-ধনি। চার দিকে সখী-দল যত, 
বিরস-বদন, মার, সল্দরীর শোকে! 
কে না জানে ফূলকুল বিরস-বদনা, 
মধুর বিরহে ঘবে তাপে বনস্থলী ? 

উতাঁরলা 'নিশা-দেবী প্রমোদ-উদ্যানে। 
[সহার প্রমীলা সতী. মৃদু কল-স্বরে, 
বাসন্তী নামেতে সখা বসন্ত-সৌরভা, 
তার গলা ধার কাঁদ কাহতে লাগিলা;__ 
"ওই দেখ, আইল লো তিমির যাঁমনী, 
কাল-ভুজাঁঙ্গনী-রূপে দংশিতে আমারে, 
বাসান্ত! কোথায়, সাঁখ, রক্ষঃ-কুল পাঁতি, 
আরন্দম ইন্দ্রজৎ, এ 'বিপাত্ত-কালে 2 
এখান আঁসব বাল গেলা চলি বলী: 
কি কাজে এ ব্যাজ২ আম বাঁঝতে না পারি। 
তুমি যাঁদ পার, সই, কহ লো আমারে ।” 

কাঁহলা বাসন্তী সখী, বসন্তে যেমাতি 
কৃহরে বসন্তসখা,_"কেমনে কহিব 
কেন প্রাণনাথ তব বিলম্বেন আজ £ 
কিন্তু চিন্তা দূর তুমি কর, সীমন্তিনি! 
ত্বরায় আসবে শুর নাশিয়া রাঘবে। 
কি ভয় তোমার সাথ? সুরাসুর-শরে 
অভেদ্য শরীর যাঁর. কে তাঁরে আঁটিবে 

বিগ্রহেৎঃ আইস মোরা যাই কঞ্জ-বনে। 
সরস কুসুম তুলি. চিকণিয়া গাঁথ 
ফুলমালা। দোলাইও হাঁসি প্রয়গলে 
সে দামে,ও বজয়+ রথ-চন্ড য় যে মাত রিরিরারা 

২ কাল-বিলম্ব 
৫ চয়ন করে। 

শশী স্প্্প্্_ 

১ ব্রজলশলার উল্লেখ । 
৪ দাম- মালা । 

বিজয়-পতাকা লোক উড়ায় কৌতুকে ।” 
এতেক কাঁহয়া দোঁহে পাঁশলা কাননে, 

যথায় সরসী সহ খোঁলছে কোমুদী, 
হাসাইয়া কুমুদেরে : গাইছে ভ্রমর : 
কৃহরিছে পিকবর; কুসূম ফুটছে: 
শোভিছে আনন্দময় বনরাজন-ভালে 
(মাঁণময় সিশথরূপে) জোনাকের পাতি; 
বাহছে মলয়ানল. মম্মারছে পাতা। 

আঁচল ভরিয়া ফুল তুলিলা দুজনে । 
কত যে ফুলের দলে প্রমীলার আখ 
ম্ান্তল শাশির-নীরে, কে পারে কাহতে ? 
কত দূরে হেরি বামা সূর্যামুখী দুঃখী, 

দ।ড়াইয়া তার কন্ুছে কাঁহলা সস্বরে 
তোর লো যে দশা এই ঘোর নিশা-কালে, 
ভানু-প্রিয়ে, আঁমও লো সাঁহ সে যাতনা! 
আঁধার সংসার এবে এ পোড়া নয়নে! 

এ পরাণ দাহছে লো বিচ্ছেদ-অনলে! 
যে রাবির ছাব পানে চাহি বাঁচি আম 
অহরহঃ, অস্তাচলে আচ্ছন্ন লো তানি! 
আর ক পাইব আম (উষার প্রসাদে 

: পাইবি যেমাতি, সাতি, তুই) প্রাণেশবরে 2" 
অবচায়* ফুল-চয়ে সে নিকুঞ্জ-বনে, 

1বষাদে নিশ্বাস ছাঁড়, সখশরে সম্ভাষ 
কাহলা প্রমীলা সতী : “এই ত তুলিনু 
ফুল-রাশি: চিকাণিয়া গাঁথনু, স্বজান. 
ফূলমালা : কিন্তু কোথা পাব সে চরণে, 
পুসপাঞ্জাল দিয়া যাহে চাহি পৃজিবারে! 
কে বাঁধিল মৃগরাজে বুঝতে না পারি। 
চল, সাঁখ, লঙ্কাপুরে যাই মোরা সবে।” 

কাঁহল বাসন্তী সখী; “কেমনে পাঁশিবে 
পখকাপুরে আজ তুমি? অলঘ্ব্য সাগর- 
সম রাঘবীয় চম বোঁড়ছে তাহারে! 

৷ লক্ষ লক্ষ রক্ষঃ-আঁর ফিরিছে চৌঁদিকে 
অস্ব্রপাঁণ, দণ্ডপাঁণ দণ্ডধর যথা ।" 

রূষিলা দানব-বালা প্রমীলা রূপসা! 
৷ “কি কাঁহলি. বাসান্তি? পর্্বত-গৃহ ছাঁড় 
_বাঁহুরায় যুবে নদী সন্ধ্ঃর উদ্দেশে, 

০বিগ্রহ-যুদ্ধ। 
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কার হেন সাধ্য যে সে রোধে তার গাঁত 2 
দানবনান্দিনন আমি; রক্ষঃ-কুল-বধ্; 
রাবণ *বশুর মম, মেঘনাদ স্বামী, 
আমি কি ডরাই, সাঁখ. ভিখারী রাঘবে £ 
পাঁশব লঙ্কায় আজি নিজ ভুজ-বলে: 
দেখিব কেমনে মোরে নিবারে নমাণি 2" 

এতেক কাঁহয়া সত, গজ-পাঁতি-গাঁত. 
রোষাবেশে প্রবেশিলা সবর্ণ-মান্দিরে। 

যথা যবে পরন্তপ পার্থ মহারথা, 
যজ্ঞের তুরঙ্গ সঙ্গে আসি. উতারলা 
নারী-দেশে, দেবদত্ত শঙ্খ-নাদে রুঁষ, 
রণ-রঙ্গে বীরাত্গনা সাঁজল কোতুকে 
উথীলল চার 'দকে দুন্দভির ধ্বান: 
বাহণরল বামাদল বীরমদে মাতি.৬ 
উলাঙ্গয়া আসরাশি, কার্্ম্ক টঙ্কারি, 
আস্ফালি ফলকপুঞ্জে! ঝক ঝক্ ঝাঁক 
কাণ্চন-কণ্চুক-ীবভা উজলিল পুরী! 
মন্দুরায় হেষে অশব, উদ্ধর্য কর্ণে শান 
নৃপুরের ঝণঝণি, কাঁঙ্কণীর বোলন, 
ডমরুর রবে যথা নাচে কাল ফণা । 

বারীমাঝে নাদে গজ শ্রবণ 'বদার, 
গম্ভীর নির্ঘোষে যথা ঘোষে ঘনপাতি 
দূরে! রঙ্গে গির-শৃঙ্গে, কাননে, কন্দরে, 

সহসা পৃরিল দেশ ঘোর কোলাহলে। 
নৃ-মুন্ড-মালিনী নামে উগ্রচণ্ডা* ধনী, 

সাজাইয়া শত বাজ 'বাঁবধ সাজনে. 
মন্দুরা হইতে আনে আলিন্দের* কাছে 
আনন্দে। চাঁড়লা ঘোড়া এক শত চেড়ন*" 
অ*ব-পার্রবে কোষে আস বাজল ঝণঝাঁণ। 

নাঁচিল শীর্ধক-চূড়া; দলিল কোৌতুকে 
পৃচ্ঠে মাণময় বেণী তৃণীরের সাথে। 
হাতে শৃল, কমলে কণ্টকময় যথা 
মৃণাল। হেোষিল অশব মগন হরষে, 
দানব-দলননী-পদ্ম-পদ-যূগ*» ধার 
বক্ষে, বিরূপাক্ষ সুখে নাদেন যেমতি! 
বাঁজিল সমর-বাদ্য; চমাঁকলা 'দবে 
অমর. পাতালে নাগ, নর নরলোকে। 

রোবে লাজভয় ত্যাঁজ, সাজে তেজাস্বনী 
প্রমীলা । কিরশট-ছটা কবরী-উপার, 
হায় রে, শোভিল যথা কাদাম্বনী-শিরে 
ইন্দ্রচাপ! লেখা ভালে অঞ্জনের রেখা, 
ভৈরবীর ভাল্লে যথা নয়নরাঞ্জকা 
শাঁশকলা! উচ্চ কুচ আবাঁর কবচে 
সূলোচনা, কাটদেশে যতনে আঁটিলা 
বাবধ রতনময় স্বর্ণ-সারসনে। 
নিষঙ্গের সঙ্গে পৃষ্ঠে ফলক দুীলল. 
রাবর পাঁরাঁধ হেন ধাঁধয়া নয়নে ! 
ঝকঝাঁক উরুদেশে (হায় রে. বর্তৃল 
যথা রম্ভা বন-আভা !) হৈমময় কোষে 
শোভে খরশান১২ আস; দীর্ঘ শৃূল কবে; 
ঝলমাল ঝলে অঙ্গে নানা আভরণ '_ 
সাঁজলা দানব-বালা, হৈমবতশী যথা 
নাঁশতে মাহষাসৃরে ঘোরতর রণে. 
কিম্বা শুম্ভ নিশুম্ভ, উল্মাদ বীর-মদে 1১৩ 
ডাঁকনি যোঁগনী সম বোঁড়লা সতাঁরে 
অশ্বারূঢ়া চেড়ীবৃল্দ। চাঁড়লা সুন্দর 
বড়বা১৪ নামেতে বামী১' বাড়বাশ্নি-শিখা 1৬ 

গম্ভীরে অম্বরে যথা নাদে কাদম্বিনী, 
উচ্চৈঃস্বরে 'নতাঁম্বনন কাঁহলা সম্ভাঁষ 

৬ কাশীরামদাসের মহাভারতে অশবমেধপর্বে অর্জনের প্রমীলাপূরীশতে প্রবেশের কাহনী আছে। 
ব্যাসের মহাভারতে সে কাঁহনন নেই। 

৭কন্দর-_পবতগূহা। ৮ অত্যন্ত কোপনস্বভাবা। ১ অলিন্দ__বারান্দা। ১০ সহচর । 

১৯ দানব-দলনী-পদ্ম-পদ-যৃগ-অসুরনাশিনী কালীর পাদপদ্মদ্বয়। 
১২ শাণত। 
৯৩ মাকণ্ডেয় পুরাণে বার্ণত চণ্ডীর শৃম্ভনিশূম্ভ ও মাহষাসূর বধের উল্লেখ । 
১৪ অ*বী; এখানে বড়বা নাম্নী অশবাঁ। 
৯* অশ্বী। 
১৬ প্রমীলার বীরাঙ্গনা মূর্তির কম্পনায় কাব দেশী-বিদেশী একাধিক কাব্য দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন। 

ভাঁজঁলের " 49161” মহাকাব্যের বীরনারী (02101112, তাসোর "09105212177 [1961151:50% 
মহাকাব্যের 01011049, গ্রীকপুরাণে বার্ণত আমাজন রমণীগণ (বশেষ করে কুইনটাস অব স্মার্না কর্তৃক 
চতুর্থ শতকে রাঁচিত "৬/17616 [701061 [2005"-এর কথা মনে আসে), কাশীরামের “মহাভারতের প্রমীলা, 
রঙ্গলালের 'পাঁদ্মনী, কাঁবকে প্রেরণা দিয়ে গ্রাকবে। বাংলা ধর্মমঞ্গল কাব্গ্িতে বীরনারীদের যে সব 
বর্ণনা আছে মধুসূদন সেগুলির সঙ্গে বিশেষ পারচত হবার সুযোগ পান নি বলে মনে হয়। 
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সখীবৃন্দে; “লঙ্কাপুরে, শুন লো দানাবি, 
আঁরন্দম ইন্দ্রাজং বন্দী-সম এবে। 
কেন যে দাসীরে ভুলি বিলম্বেন তথা 
প্রাণনাথ, কিছু আম না পারি বুঝিতে ? 
যাইব তাঁহার পাশে: পাঁশব নগরে 
বিকট কটক১৭ কাটি. জিনি ভূজবলে 
রঘুশ্রেন্ঠে এ প্রীতিজ্ঞ, বীরাঙ্গনা, মম : 
নতুবা মারব রণে_ যা থাকে কপালে! 
দানব-কুল-সম্ভবা আমরা, দানাব :_ 
দানবকুলের 'বাধ বধিতে সমরে, 
দিবষত৯*-শোণিত-নদে নতুবা ডুবিতে! 
অধরে ধার লো মধু. গরল লোচনে 
আমরা: নাহি কি বল এ ভুজ-মুঞ্ধালে 2 
চল সবে. রাঘবের হোর বীরপণা। 
দেখব যে রূপ দেখি সূর্পণখা পিসী 
মাতিল মদন-মদে পণ্চবটী-বনে : 
দোৌখব লক্ষণ শরে, নাগ-পাশ দিয়া 
বাঁধ লব বিভীষণে__রক্ষঃ-কৃলাতগারে 
দলিব বিপক্ষ-দলে, মাতাঁঙ্গনশী যথা 
নলবন। তোমরা লো বিদযত-আকৃতি. 
বিদ্যতের গতি চল পাড় আর-মাঝে।” 

নাদল দানব-বালা হুহুঙ্কার রবে, 
মাতঙ্গিনীষূথ যথা--মত্ত মধু-কালে ' 

যথা বায়ু সখা সহ দাবানল-গতি 
দুধ্বার, চলিলা সতাঁ পাতির উদ্দেশে । 
টঁলিল কনক-লঙকা, গাঁজ্জল জলাধ, 
ঘনঘনাকারে রেণু উঁড়ল চোৌঁদকে :_ 
কিন্তু নিশা-কালে কবে ধূম-পুঞ্জ পারে 
আবারতে আশন-শখা ০ আঁম্নশিখা-তেজে 
চাঁললা প্রমীলা দেবী বামা-বল-দলে। 

কত ক্ষণে উতাঁরলা পাশ্চম দুয়ারে 
বিধুমুখী। একবারে শত শঙ্খ ধার 
ধবনিলা, টঙ্কার রোষে শত ভীম ধন_ঃ, 
স্ীব্ন্দ! কাঁপল লঙ্কা আতঙ্কে: কাঁপল 
মাতঙ্গে নিষাদ: রথে রথ; তুরগ্গমে 
সাদীবর: সিংহাসনে রাজা: অবরোধে 
কুলবধু: বিহঙ্গম কাঁপল কুলায়ে ; 
পন্বত-গহহরে 1সংহ: বন-হস্তী বনে: 
ডাবল অতল জলে জলচর যত! 

_৯«[িবকট কটক__ভয়ঙ্কর সৈন্যব্যহ। 

পবন-নন্দন৯ হন্ ভীষণ-দর্শন. 
রোষে অগ্রসার শুর গরাঁজ কাঁহলা;__ 
"কে তোরা এ নিশা-কালে আইলি মারতে ? 
জাগে এ দুয়ারে হনু, যার নাম শুনি 
থরথাঁর রক্ষোনাথ কাঁপে সিংহাসনে ! 
আপাঁন জাগেন প্রভূ রঘু-কুল-মাঁণ, 
সহ মিত্র বভীষণ, সৌমান্র কেশরী, 
শত শত বীর আর- দুদ্ধর্য সমরে। 
কি রঙ্গে অঙ্গনা-বেশ ধারাল দূর্মাত 
জানি আম নিশাচর পরম-মায়!বী। 
কিন্তু মায়াবল আম টুঁটি বাহু-বলে:- 
যথা পাই মার আর ভীম প্রহরণে ।” 

নৃ-মুণ্ড-মালিনী সখী (উগ্রচণ্ডা ধনী!) 
কোদণ্ড টঙ্কাঁর রোষে কাহলা হুঙ্ক।রে :- 
"শীঘ্র ডাক আন্ হেথা তোর সাঁতানাথে, 
ব্বর! কে চাহে তোরে, তুই ক্ষুদ্রজীবী! 
নাহ মার অস্ত্র মোরা তোর সম জনে 
ইচ্জায়। শৃগাল সহ 1সংহশী ক বিবাদে 2 
দিনু ছাড়: প্রাণ লয়ে পালা, বনবাস! 
কি ফল বাধলে তোরে, অবোধ 2 যা চাল, 
ডাক সীতানাথে হেথা, লক্ষণ ঠাকুরে, 
রাক্ষস-কূল-কলঙ্ক ডাক্ িাবভীষণে 
আঁরন্দম ইন্দ্রীজং-- প্রমীলা স্ন্দরী 
পত্রী তাঁর: বাহুবলে প্রবৌশবে এবে 
লঙ্কাপুরে, পাতিপদ পূুঁজিতে যুবতা ! 
কোন্ যোধ সাধ্য, মু, রোধিতে তাহারে 2" 

প্রবল পবন-বলে বলনন্দ্র পাবাঁন 

হন, অগ্রসাঁর শর, দোখলা সভয়ে 
বীরাঙ্গনা মাঝে রঙ্গে প্রমীলা দানবাী। 
ক্ষণ-প্রভা-সম বিভা খোঁলছে 'করণটে : 
শোভিছে বরাঙ্জে বর্ম, সৌর-অংশু-রাঁশ, 

' মাঁণ-আভা সহ মাশ. শোভয়ে যেমান! 
বিস্ময় মানিয়া হন, ভাবে মনে মনে: 
'শ্লঙ্ঘ্য সগর লাঁঙ্ঘ, উতাঁরনু যবে 
লঙকাপুরে, ভয়ঙ্করী হোরিনু ভীমারে.২০ 
প্রচণ্ডা, খর্পর খণ্ডা*৯ হাতে, মুন্ডমালন। 
দানব-নান্দিনী যত মন্দোদরী-আঁদ 
রাবণের প্রণায়নী, দোখনু তা সবে। 

. রক্ষঃ-কুল-বালা-দলে, রক্ষঃ-কুল-বধ্,. 

১ শবষত-*শতু। * 
১৯ পবন-নন্দন- হনুমানের জল্ম 'পবন-রসে অঞ্জনা নাম্ন ,বোনরণর গার্্ভ। 
২০ ভীমা- চণ্ডী । ২১খর্পর খণ্ডা-খর্পর এবং খড়া। 
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(শাশিকলা-সম রূপে) ঘোর নিশা-কালে, 
দেখিনু সকলে একা ফিরি ঘরে ঘরে। 
দোঁখনু অশোক-বনে হোয় শোকাকুলা ) 

এ হেন রুূপ-মাধূরী কভু এ ভুবনে! 
ধন্য বীর মেঘনাদ, যে মেঘের পাশে 
প্রেম-পাশে বাঁধা সদা হেন সৌদামিনী !” 

এতেক ভাঁবয়া মনে অঞ্জনা-নন্দন 
(প্রভঞ্জন স্বনে যথা) কাহিলা গম্ভনীরে : 
“বন্দীসম িলাবন্ধে বাঁধিয়া সিন্ধুরে, 
হে স্ন্দার, প্রভু মম. রাঁব-কুল-রাঁব, 
লক্ষ লক্ষ বীর সহ আইলা এ পুরে। 
রক্ষোরাজ বৈরী তাঁর; তোমরা অবলা, 
কহ, কি লাগিয়া হেথা আইলা অকালে ? 
নিভ'য় হৃদয়ে কহ: হনৃমান আম 
রঘুদাস: দয়া-সন্ধু রঘ-কুল-ানাধ। 
তব সাথে কি 'ববাদ তাঁর, সুলোচনে 2 
ক প্রসাদ মাগ তুমি, কহ ত্বরা কার: 
কি হেতু আইলা হেথা ; কহ, জানাইব 
তব আবেদন, দোবি, রাঘবের পদে ।” 

উত্তর কারলা সত. হায় রে, সে বাণী 
ধ্বনিল হনূর কানে বীণাবাণী যথা 
মধ্মাখা !_-“রঘুবর পাঁত-বৈরী মম; 
কিন্তু তা বাঁলয়া আঁম কভূ না বিবাদ 
তাঁর সঙত্গে। পাঁত মম বীরেন্দ্র-কেশরণী, 
নিজ-ভুজ-বলে 'তানি ভূবন-বজয়ী : 
কি কাজ আমার যু'ঝি তাঁর 'রপু সহ ১ 
অবলা, কুলের বালা, আমরা সকলে : 
কিন্তু ভেবে দেখ, বীর, যে বিদ্যত-ছটা 
রমে আঁখ.২ মরে নর. তাহার পরশে । 
লও সঙ্গে, শুর, তুমি ওই মোর দৃতী। 
ক যাচ্ঞা কার আম রামের সমীপে 
'বিবারয়া কবে রামা; যাও ত্বরা কাঁর।” 

নৃ-মুন্ড-মালনী দূতী, নৃ-মুন্ড-মালিনন- 
আকৃাঁতি,.২০ পাঁশয়া ধনী আর-দল-মাঝে 

২২ রমে আঁখ- চক্ষুকে প্রীত করে। 

নির্ভয়ে, চাললা যথা গুরুত্মতাী২৪ তাঁর, 
তরঞ্গ-নিকরে রঙ্শো করি অবহেলা, 
অকৃল সাগর-জলে ভাসে একাকিনন। 
আগে আগে চলে হন পথ দেখাইয়া । 
চমাঁকলা বীরবৃন্দ হোরয়া বামারে, 
চমকে গৃহস্থ যথা ঘোর 'নিশা-কালে 
হোরি আগ্ন-শিখা ঘরে! হাসিলা ভাঁমনী 
মনে মনে। একদৃস্টে চাহে বীর যত 
দড়ে রড়ে জড় সবে হয়ে স্থানে স্থানে । 
বাঁজল নূপুর পায়ে, কাণ্ঠী কাঁট-দেশে। 

ভনমাকার শৃূল করে, চলে নিতাম্বনী 

তীক্ষ-তর।* শিরোপার শীর্ষকের চূড়া, 
চন্দ্রক২৬-কলাপময়,২৭ নাচে কুতৃহলে : 
ধকৃধকে রত্বাবলন কুচ-যুগমাঝে 
পীবর২! দুলছে পৃচ্ঠে মাঁণময় বেণন, 
কামের পতাকা যথা উড়ে মধু-কালে ! 
নব-মাতাঁঞ্গনন-গাঁতি চাঁললা রাঁঙ্গণণী, 
আলো কাঁর দশ 'দিশ, কোমুদী যেমাঁত, 
কুমুদনী-সখী, ঝলে বিমল সাঁললে, 
কিম্বা উষা অংশুময়ী গারশৃঙ্গ-মাঝে 

শিবিরে বসেন প্রভু রঘু-চূড়ামাণ; 
কর-পুটে শুর-সিংহ লক্ষণ সম্মুখে, 
পাশে বিভীষণ সখা, আর বীর যত, 
রুদ্র-কুল-সমতেজঃ, ভৈরব মূরাতি। 
দেব-দত্ত অস্ত-পুপ্জত শোভে িঠোপাঁর, 
রাঞ্জত রঞ্জনরাগে২৯, কুসৃম-অঞ্জাল- 
আবৃত :* পাঁড়ছে ধৃপ ধূমি ধৃপদানে : 
সারি সাঁর চার দিকে জবলিছে দেউটাঁ। 
[বিস্ময়ে চাহেন সবে দেব-অস্ত্র পানে । 
কেহ বাখানেন খড়া: চম্মমবর কেহ, 
সবর্ণ-মশ্ডিত যথা 'দিবা-অবসানে 
রাঁবর প্রসাদে মেঘ: তৃণীর কেহ বা; 
কেহ বর্ম, তেজোরাঁশ! আপাঁন সুমাত 
ধার ধনুঃ-বরে করে কাহলা রাঘব: 

২৩ নৃমূন্ডমালিনী-আকৃাতি_নরমুণ্ডের মালা পাঁরাহতা কালনর ন্যায় আকাতি যাহার। 
২৪ পক্ষযুস্ত; এক্ষেত্রে পালযস্ত। 
২ দড়ে রড়ে জড় সবে-কিছুটা ভশীতি, কিছুটা দ্ঢ়তার ভাব [নয়ে একান্রত হয়েছে। 
২৬ চজ্্ুক__ময়রপুচ্ছের চক্তাকার 'বর্ণোজ্জবল চিহন। 

২৮ স্থুল। ২৭ কলাপ- ময়ূরপূচ্ছ। ২৯ রঞ্জন- রন্তচন্দন। 

৩০ কুসুম-অঞ্জীল-আবৃত- রামচন্দ্র প্রদত্ত কুসৃম অঞ্জলিতে দেবঅস্ত্রপুঞ্জ আবৃত। 
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“বৈদেহীর স্বয়ম্বরে ভাঁঙনু 'পিনাকে 
বাহৃ-বলে; এ ধনূকে নার গুণ দিতে! 
কেমনে, লক্ষমণ ভাই নোয়াইবে এরে 2৮০১ 
সহসা নাঁদল ঠাটৎ২; জয় রাম ধান 

উঠিল আকাশ-দেশে ঘোর কোলাহলে, 
সাগর-কল্লোল যথা! ব্রস্তে রক্ষোরথন, 
দাশরাঁথ পানে চাহ, কাঁহলা কেশরী;__ 

“চেয়ে দেখ. রাঘবেন্দ্র, শাঁবর বাহরে। 
নিশথে কি উষা আসি উতারলা হেথা 2" 

বিস্ময়ে চাহলা সবে শাঁবর বাহরে। 
“ভৈরবীরাঁপিণী বামা,” কাহলা নৃমাণি, 
"দেব ক দানবী, সখে. দেখ নিরাঁখয়া। 
মায়াময় লঙ্কা-ধাম: পূর্ণ ইন্দ্র-জালে : 
কাম-রূপশ তবাগ্রজ।০ দেখ ভাল কার; 

এ কুহক তব কাছে আবাঁদত নহে। 
শুভক্ষণে, রক্ষোবর, পাইন তোমারে 
আম! তোমা বিনা, মিত্র, কে আর রাখবে 
এ দূর্বল বলে,ৎও কহ, এ 'বিপাঁত্ত-কালে 2 
রামের ির-রক্ষণ তুমি রক্ষঃপুরে।” 

হেন কালে হন্ সহ উতরিলা দূতী 
[শাবরে। প্রণাম বামা কৃতাঞ্জাল-পুটে, 
(ছল্রিশ রাগণণ যেন মাল এক তানে!) 
কহিলা: "প্রণম আম রাঘবের পদে, 
আর যত গুরুজনে ;_ নৃ-মুণ্ড-মালিনী 
নাম মম: দৈত্যবালা প্রমীলা সুন্দর, 
বীরেন্দ্র-কেশরা ইন্দ্রাজতের কামিনী, 
তাঁর দাসী ।” আশশীষয়া, বীর দাশরাঁথ 
সাধলা : “কি হেতু. দি, গাতি হেথা তব ০ 
বিশোঁষয়া কহ মোরে, কি কাজে তুষিব 
তোমার ভার্রণীৎ*, শুভে? কহ শীঘ্র কার।" 

উত্তীরলা ভীমা-রূপী; “বীরশ্রেষ্ঠ তুমি, 
রঘনাথ; আস যুদ্ধ কর তাঁর সাথে: 
নতুবা ছাড়হ পথ: পাঁশবে রূপসী 
স্বর্ণলঙ্কাপুরে আজ পুজিতে পাঁতরে। 
বধেছ অনেক রক্ষঃ নিজ ভূজ-বলে ; 
রক্ষোবধ্ মাগে রণ: দেহ রণ তারে, 
বীরেন্দ্র। রমণী শত মোরা; যাহে চাহ. 
যাঁঝবে সে একাঁকনী। ধনূর্বাণ ধর. 

«৯ সীতা-স্বয়ম্বরে রাম কর্তৃক হরধনূর'্গের প্রসঙ্গ। 

ইচ্ছা যাঁদ, নর-বর; নহে চর্ম আস, 
কিম্বা গদা, মল্প-যুদ্ধে সদা মোরা রত! 
যথারুচি কর, দেব; বিলম্ব না সহে। 
তব অনুরোধে সতাঁ রোধে সখা-দলে, 
চন্রবাঘনীরেৎ্ত যথা রোধে 'কিরাতিনশ, 
মাতে যবে ভয়ঙ্করী- হেরি মৃশ-পালে।” 

এতেক কাহয়া রামা শিরঃ নোমাইলা, 
প্রফুল্ল কুসূম যথা (শাশরমান্ডিত) 
বন্দে নোমাইয়া শিরঃ মন্দ সমীরণে! 

বিবাদ না কার আম কভু অকারণে । 
আর মম রক্ষঃ-পাঁত; তোমরা সকলে 
কুলবালা: কুলবধ্; কোন্ অপরাধে 
বোৌর-ভাব আচারব তোমাদের সাথে ? 
আনন্দে প্রবেশ লঙ্কা নিঃশঙ্ক হদয়ে। 

তব ভত্রাঁ বীরাঙ্গনা সখন তাঁর যত। 

কহ তারে শত মুখে বাখানি, ললনে, 
তাঁর পাঁতি-ভান্তি আঁম, শান্ত, বীরপণা-_ 

বিনা রণে পারহার মাগি তাঁর কাছে! 
ধন্য ইন্দ্রাজং! ধন্য প্রমীলা স্ন্দরী! 
ভিখারী রাঘব, দূতি, 'বাঁদত জগতে; 
বন-বাসী, ধন-হশীন 'বাঁধ-বড়ম্বনে; 
1ক প্রসাদ. সৃবদনে, (সাজে যা তোমারে) 
টঈদব আজ? সুখে থাক, আশীব্্বাদ কার!” 

এতেক কাহিয়া প্রভু কাহলা হনে; 
"দেহ ছাঁড় পথ, বাঁল। আতি সাবধানে, 
[শস্ট আচরণে তুষ্ট কর বামা-দলে ।” 

প্রণাময়া সীতানাথে বাহরিলা দৃতশী। 
হাসিয়া কাঁহলা 'মন্ন বিভীষণ; “দেখ, 
প্রমীলার পরারুম দেখ বাহারয়া, 
রঘুপাঁতি! দেখ, দেব, অপূৰ্্ব কৌতুক। 
ন। জানি এ বামা-দলে কে আটে সমরে, 
ভীমারূ্পণী, বীর্ঘযবতন চামুণ্ডা যেমাতি-_ 
রন্তবীজ-কুল-আরৎ 2” কাহলা রাঘব: 
"দূতর আকৃতি দেখি ডাঁরনু হৃদয়ে, 
রক্ষোবর! যুদ্ধ-সাধ ত্যাজনু তখান! 

৩২ সৈন্যদল। 
০ কামরূপ তবাগ্রজ__তোমার অগ্রজ রাবণ যথেচ্ছ রুপ ধারশে সমর্থ। 
০৪ বল- সেনাদল। ৩৫ পালায়িত্রী। ৩৬ শচন্রবাঘনগ-_চতাবাঘ। 

৩৭ মাকণ্ডেয় পুরাণে বার্ণত চামুণ্ডা কর্তৃক রন্তবাঁজ দানবের সংহার-প্রসঞ্গ। 
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মূঢ় যে ঘাঁটায়, সখে, হেন বাঘিনীরে ! 
চল, মন্ত্র, দৌখ তব ভ্রাতৃ-পূত্র-বধ্।” 

যথা দূর দাবানল পঁশিলে কাননে, 
আপ্নিময় দশ দশ; দেখিলা সম্মুখে 
রাঘবেন্দ্র 'িভা-রাঁশ নির্ধাম আকাশে, 
সৃবার্ণ বারিদ-পুঞ্জেণ*! শুনিলা চমাক 
কোদণ্ড-ঘর্ঘর ঘোড়া দড়বাঁড়, 
হৃহঙ্কার, কোষে বদ্ধ আসর ঝনঝাঁন। 
সে রোলের সহ 'মাঁশ বাজছে বাজন, 
ঝড় সঙ্গে বহে যেন কাকলী-লহরণী! 
উঁড়ছে পতাকা_ রত্র-সঙ্কলিত-আভা : 
মল্দগাতি আস্কান্দিতেৎ নাচে বাজী-রাজী: 
বোলিছে ঘঙ্ঘুরাবলশ ঘুনু ঘুনু বোলে। 
গিরি-চুড়াকৃতি ঠাট দাঁড়ায় দু-পাশে 
অটল, চালছে মধ্যে বামা-কুল-দলে ' 
উপত্যকা-পথে যথা মাতাঁঙ্গনশ-যূথ, 
গরজে পাঁরয়া দেশ, ক্ষিতি টলমাল। 

সব্ব-অগ্রে উগ্রচণ্ডা নৃ-মুণ্ড-মালন, 
কৃষ-হয়ারূুটা ধনী, ধবজ-দশ্ড করে 

হৈমময়; তার পাছে চলে বাদ্যকরা, 
বদ্যাধরী দল যথা. হায় রে ভূতলে 
অতুলিত! বাণা, বাঁশী, মৃদঙ্গ, মান্দরা- 
আদ যন্ত্র বাজে মাল মধুর 'নিকণে 
তার পাছে শূল-পাঁণ বারাঙ্গনা-মাঝে 
প্রমীলা, তারার দলে শশিকলা যথা । 
পরাক্রমে ভীমা বামা। খোঁলছে চৌঁদকে 
রতন-সম্ভবা বিভা ক্ষণ-প্রভা-সম। 
অল্তরীক্ষে সঙ্গে রঙ্গে চলে রাঁতপাতি 

ধাঁরয়া কুসম-ধনহঃ, মুহহমদিহহ হান 
অব্যর্থ কুস্ম-শরে! িংহ-পৃচ্ঠে যথা 
মাহষ-মা্দনী দুর্গা: এরাবতে শচটী 
ইন্দ্রাণী; খগেন্দ্রে রমা উপেন্দ্ুণণ-রমণণী 
শোভে বীর্ধযবতী সতাঁ বড়বার পিঠে 

বড়বা, বামী-ঈ*বরী, মন্ডিত রতনে' 
ধরে ধীরে, বৈরীদলে যেন অবহোল, 
চাল গেলা বামাকুল। কেহ টঙ্কাঁরলা 
শাঞ্জনী: হৃত্কাঁর কেহ উলাঞ্গলা আস; 
আস্ফাললা শৃূলে কেহ: হাঁসলা কেহ বা 
অন্রহাসে টিটকার; কেহ বা নাঁদলা, 

গহন 'বাপনে যথা নাদে কেশারণী,. « 

৩ সুবার্ণ বারদপুজ্জে- মেঘখণ্ডগ্াঁলঢক স্বর্ণবর্ণে রাঁঞ্জত করে। 
*১ মায়া-বিদ্তার। ৪০ উপেন্দ্র-বষু। 

বীর-মদে. কাম-মদে উল্মাদ ভৈরবী! 
লক্ষ্য করি রক্ষোবরে, কাঁহলা রাঘব : 

"ক আশ্চর্য, নৈকষেয় 2 কভু নাহ দোঁখ, 
কভু নাহ শুনি হেন এ তিন ভুবনে! 
নিশার স্বপন আজ দোঁখনু ক জাঁগ 2 
সত্য কার কহ মোরে, 'মন্র-রতোত্তম। 
না পার বুঝতে ছু: চণ্চল হইনু 
এ প্রপণ্*১ দেখি, সখে, বণ্টো না আমারে। 
চন্ররথ-রথী-মুখে শুনিনু বারতা, 
উঁরিবেন মায়া-দেবী দাসের সহায়ে : 
পাতিয়া এ ছল সতী পাঁশলা ক আস 
লঙকাপুরে ৮ কহ, বুধ, কার এ ছলনা 2" 

উত্তীরলা শবভীষণ; "নিশার স্বপন 
নহে এ, বৈদেহী-নাথ, কহিনু তোমারে । 
কালনোম নামে দৈত্য বিখ্যাত জগতে 
সূরার, তনয়া তার প্রমীলা সন্দরী। 
মহাশান্ত-অংশে, দেব, জনম বামার, 
মহাশান্ত-সম তৈজে' কার সাধ্য আঁটে 
বিকুমে এ দানবীরে 2 দম্ভোলী-নিক্ষেপনী 

সহত্রাক্ষে হে হয্যক্ষ বিমুখে সংগ্রামে, 
সে রক্ষেন্দ্রে, রাঘবেন্দ্র, রাখে পদতলে 
[বমোহনীশ, দগম্বরী যথা 1দগম্বরে 
জগতের রক্ষা-হেতু গাঁড়লা বিধাতা 
এ নিগড়ে, যাহে বাঁধা মেঘনাদ বলশী-_ 
মদ-কল কাল হস্তী' যথা বার-ধারা 
নবারে কানন-বৈরী ঘোর দাবানলে. 
নিবারে সতত সতাঁ প্রেম-আলাপনে 
এ কালাশিন' যমুনার সুবাঁসত জলে 
ডুবি থাকে কাল ফণী. দুরন্ত দংশক' 
সুখে বসে বিশববাসশ. 'ভ্রাদবে দেবতা, 
অতল পাতালে নাগ, নর নরলোকে ।” 

কাঁহলেন রঘুপাত: "সত্য যা কাঁহলে. 
[মত্রবর, রথীশ্রেন্ঠ মেঘনাদ রথা। 
না দেখি এ হেন শিক্ষা এ তিন ভুবন 
দৌখয়াছ ভূগুরামে,৬২ ভূগুমান: গিার- 
সদৃশ অটল যুদ্ধে! কিন্তু শুভ ক্ষণে 

তব জতৃপনত্র, মিত্র, ধন্ব্বাণ ধরে! 
এবে কি করিব, কহ. রক্ষঃ-কৃল-মাঁণ 2 
[সিংহ সহ িংহী আস মলিল 'বাঁপনে : 
কে রাখে এ মৃগ-পালে 2 দেখ হে চাঁহয়া, 

৩৯ ঘোড়ার দুলাঁক চালে। 
৪২ ভূগ্রাম-_পরশনরাম। 
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উ্থালছে চার দিকে ঘোর কোলাহলে 
হলাহল সহ সিন্ধু! নীলকণ্ঠ যথা 
(নস্তাঁরণী-মনোহর) নিস্তাঁরলে ভবে,» 
শনস্তার এ বলে, সখে, তোমার রাঁক্ষত।-_ 
ভেবে দেখ মনে শর. কাল সর্প তেজে 
তবগগ্রজ, বিষ-দন্ত তার মহাবলশ 
ইন্দ্রীজং। যাঁদ পার ভাঙতে প্রকারে 
এ দন্তে, সফল তবে মনোরথ হবে: 
নতুবা এসোছি মিছে সাগরে বাঁধয়া 
এ কনক লঙকাপুরে, কাহনু তোমারে ।" 

কাঁহলা সৌমাত্র শুর শিরঃ নোমাইয়া 
ভ্রাতৃপদে. "কেন আর ডাঁরব রাক্ষসে, 
রঘুপাতিঃ সুরনাথ সহায় যাহার, 
ক ভয় তাহার, প্রভু, এ ভব-মণ্ডলে এ 
অবশ্য হইবে ধ্বংস কাল মোর হাতে 
রাবাঁণ। অধর্্ম কোথা কবে জয় লাভে * 
অধম্ম-আচারী এই রক্ষঃ-কুলপাঁত; 
তার পাপে হত-বল হবে নণ-ভূমে 
মেঘনাদ: মরে পত্র জনকের পাপে। 
লঙকার পঙ্কজ-রাঁব যাবে অস্তাচলে 
কাল. কাহলেন, চিন্ররথ সূর-রথী। 
তবে এ ভাবনা, দেব, কর কি কারণে 2" 

উত্তারলা ভীষণ: "সত্য যা কহিলে, 
হে বীর-কুঞ্জর! যথা ধর্ম জয় তথা। 
নিজ পাপে মজে, হায়, রক্ষঃ-কুল-'তি! 
মরবে তোমার শরে স্বরী*বর-আরি 
মেঘনাদ: কিন্তু তবু থাক সাবধানে । 
মহাবীর্াবতশ এই প্রমীলা দানবী, 
নৃ-মুণ্ড-মালিনী, যথা নৃ-মু"ড-মালনী, 
রণশাপ্রয়া। কাল সংহী পশে যে 'বাঁপনে, 
তার পাশে বাস যার, সতর্ক সতত 
উচিত থাকিতে তার। কখন, কে জানে, 
আসি আক্রামবে ভীমা কোথায় কাহারে! 
নিশায় পাইলে রক্ষা, মারব প্রভাতে ।” 

কাঁহলেন রঘুমাঁণ মিত্র বিভীষণে : 
"কৃপা কার, রক্ষোবর, লক্ষণের লয়ে. 
দুয়ারে দুয়ারে সখে. দেখ সেনাগণে : 
কোথায় কে জাগে আজ? মহাক্লান্ত সবে 
বীরবাহ্ সহ রণে। দেখ চার 'দিকে_- 

ক করে অঙ্গদ; কোথা নীল মহাবলণ; 
কোথা বা সম্্রীব মিতা? এ পশ্চিম দ্বারে 
আপাঁন জাঁগব আম ধন্ব্্বাণ হাতে!” 
"যে আজ্ঞা,” বালয়া শূর বাঁহারলা লয়ে 
ডার্মল'-বিল।সী শ্রে। সুরপাঁত-সহ 
তারক-সূদন যেন শোভিলা দুজনে, 
কিম্বা ত্বিষাম্পাত-সহ ইন্দু সুধানাধ।_ 

লঙ্কার কনক-দ্বারে উতারলা সতী 
প্রমীলা । বাঁজল শিঙ্গা, বাজিল দুন্দভ 
ঘোর রবে. গরাঁজল ভীষণ রাক্ষস, 
প্রলয়ের মেঘ কিম্বা কারযৃথ যথা । 
রোষে বিরূপাক্ষ রক্ষঃ প্রক্ষেবড়ন করে; 
তালজতঙ্বা-_তাল-সম-দীর্ঘ-গদাধারী, 
ভীমমূর্ত প্রমত্ত! হোষল অ*বাবলী। 
নাদে গজ: রথ-চক্র ঘাঁরল ঘর্ঘরে; 
দুরন্ত কৌন্তিকঈ্কুল*+ কুন্তে আস্ফাঁলল : 
উাঁড়ল নারাচ.৮* আচ্ছাদয়া নিশানাথে। 
আঁগ্নময় আকাশ পৃরিল কোলাহলে, 
যথা যবে ভূকম্পনে, ঘোর বজনাদে, 
উগরে আগ্নেয় গার আঁগ্ন-স্রোতোরাশ 
নিশশথে! আতঙ্কে লঙ্কা ডীঁঠিল কাঁপয়া ।_- 

উচ্চৈঃস্বরে কহে চন্ডা নৃ-মূন্ড-মালনশ: 
"কাহারে হানিস্ অস্ত্র, ভীরু, এ আঁধারে ? 
নাহ রক্ষোরপু মোরা, রক্ষঃ-কুল-বধ্, 
খুলি চক্ষু দেখ চেয়ে ।” অমাঁন দুয়ারী 
টানিল হুড়ুকা ধাঁর হড় হড় হড়ে! 
বজশব্দে খুলে দবার। পাঁশলা সুন্দরী 
আনন্দে কনক-লঙ্কা জয় জয় রবে। 

যথা আঁগ্ন-শখা দোখ পতঙ্গ-আবলশ 

ধায় রত্গে, চার দিকে আইলা ধাইয়া 
পৌর জন; কুলবধূ দলা হলাহীল, 
বরাষ কুসুমাসারে : যল্ন-ধ্বন কার 
আনন্দে বান্দল বন্দী। চলা অঙ্গনা 
আগ্নেয় তরঙ্গ যথা 'নাবড় কাননে । 
বাজাইল বীণা, বাঁশী, মুরজ, মান্দরা 
বাদ্যকরী 'বিদ্যাধরী; হোষ আস্কান্দল 
হয়-বূন্দ; ঝনঝনিল কৃপাণ 'িধানেন১। 
জননীর কোলে শিশু জাগিল চমাঁক। 
খুলিয়া গবাক্ষ কত রাক্ষসী যূবতা, 

৪৩ সমযুদ্রমন্থনে উৎপন্ন বিষ পান করে মহাদেব নীলকণ্ঠ হয়োছলেন এবং ণীব*ব রক্ষা করোছলেন। 
৪9৪ কৌল্তিককুল-_কুন্ত অর্থাৎ বর্শাধারী সৈন্যদল। হু 
৪৫লৌহবাণ। ৪৬ পিধান--কোষ। 



৬২ মধুসূদন রচনাবলী 

নরীঁখিয়া দোখ সবে সুখে বাখানিলা 
প্রমীলার বৃীরপণা। কত ক্ষণে বামা 
উতাঁরলা প্রেমানন্দে পাঁতির মান্দরে__ 
মাঁণহারা ফণী যেন পাইল সে ধনে! 

পাঁড় পদ-তলে তবে; চিরদাস আম 
তোমার, চামুণ্ডে!” হাঁস, কহিলা ললনা; 
“ও পদ-প্রসাদে, নাথ, ভব-বিজয়িনী 
দাসী; কিন্তু মনমথে না পার জানতে। 
অবহেলি শরানলে; িরহ-অনলে 
(দুরূহ ) ডরাই সদা; তেই সে আইনন, 
নিত্য নিত্য মন যারে চাহে, তাঁর কাছে! 
পাঁশল সাগরে আস রঙ্গে তরাঙ্গণণী।" 

এতেক কাহয়া সতী, প্রবোশ মন্দিরে, 
ত্যাঁজলা বার-ভূষণে; পাঁরলা দুকৃলে 
রতনময় আঁচল, আঁটিয়া কাঁচীল 
পীন-স্তনশ; শ্রোণিদেশে”” ভাতিল মেখলা। 
দুঁলল হীরার হার, মুকুতা-আবলী 
উরসে: জহালল ভালে তারা-গাঁথা সিশথ 
অলকে মণির আভা কুন্ডল শ্রবণে। 
পরি নানা আভরণ সাঁজলা রূপসী। 
ভাঁসলা আনন্দ-নীরে রক্ষঃ-চূড়া-মণি 
মেঘনাদ; স্বর্ণাসনে বাঁসলা দম্পতী। 
গাইল গায়ক-দল; নাচিল নর্তকী; 
বদ্যাধর বিদ্যাধরী ন্রিদশ-আলয়ে 
যথা; ভাল নিজ দুঃখ, পিঞ্জর-মাঝারে, 
গায় পাখী; উথলিল উৎস কলকলে, 
সৃধাংশুর অংশু-স্পর্শে যথা অন্বু-রাঁশ 1 

বাসন্তাঁনল মধুর সুস্বনে, 
যথা যবে খাতুরাজ, বনস্থলী সহ, 
াবারলে করেন কোল মধু মধুূকালে। 

হেথা বিভঈষণ সহ সৌমাত্র কেশরী 
চাঁললা উত্তর-দ্বারে: সুগ্রীব সুমাত 
জাগেন আপাঁন তথা বীর-দল সাথে, 
শবন্ধ্য-শৃঙ্গ-বৃন্দ যথা-অটল সংগ্রামে ! 
পূরব দুয়ারে নীল, ভৈরব মৃরাত; 
বৃথা নিদ্রা দেবী তথা সাধছেন তারে। 

দক্ষিণ দুয়ারে ফরে কুমার অঙ্গাদ, 
ক্ষুধাতুর হাঁর*৯ যথা আহার-সন্ধানে, 
কিম্বা নন্দী শৃল-পাঁণ কৈলাস-শিখরে। 
শত শত আঁগ্ন-রাঁশ জলিছে চোঁদকে 
ধূম-শন্য; মধ্যে লঙ্কা, শশাঙ্ক যেমনি 
নক্ষত্র-মণ্ডল মাঝে স্বচ্ছ নভঃস্থলে। 
চার দ্বারে বীর-ব্যহ জাগে; যথা যবে 
বারদ-প্রঙাদে পুষ্ট শস্য-কুল বাড়ে 
দিন দিন, উচ্চ মণ গাঁড় ক্ষেত্র-পাশে, 
তাহার উপরে কৃষী জাগে সাবধানে, 

খেদাইয়া মগযঘৃথে, ভীষণ মহিষে, 
আর তৃণজীবী জীবে । জাগে বীরব্যহ, 
রাক্ষস-কুলের' ত্রাস. লঙ্কার চোৌঁদকে। , 

হস্টমাত দুই জন চাঁললা 'ফাঁরয়া 
যথয় ?শাবরে বীর ধীর দাশরাথ। 

হাঁসয়া কৈলাসে উমা কাহলা সম্ভাঁষ 
িজয়ারে, "লঙ্কা পানে দেখ লো চাহয়া. 
বিধুমুখ! বীর-বেশে পাঁশছে নগরে 
প্রমীলা, সাঞ্গনী-দল সঙ্গে বরাঙ্গনা। 
সুবর্ণকণুক-বিভা উঠিছে আকাশে! 
সাঁবস্ময়ে দেখ ওই দাঁড়ায়ে নমাঁণ 
রাঘব, সৌমন্রি, মিত্র বিভষণ-আঁদ 
বীর যত! হেন রূপ কার নর-লোকে £ 
সাঁজনু এ বেশ আম নাশিতে দানবে 
সত্য-যুগে। ওই শোন ভয়ঙ্কর ধদান! 
শাঞ্জনী আকার্ধ রোষে টঙ্কারিছে বামা 
হুঙ্কারে। বিকট চাট কাঁপছে চোঁদকে' 
দেখ লো নাচছে চূড়া কবরী-বন্ধনে। 
তুরঙ্গম-আস্কন্দিতে উঠছে পাঁড়ছে 
গৌরাজ্গী, হায় রে মার, তরঙ্গ-হলোলে 
কনক-কমল যেন মানস-সরসে !” 

উত্তরে বিজয়া সখী; “সত্য যা কাঁহলে. 
হৈমবাতি, হেন রূপ কার নর-লোকে 2 
জানি আমি বীর্ধযবতশ দানব-নান্দনী 
প্রমীলা, তোমার দাসী; কিন্তু ভাব মনে. 
কির্পে আপন কথা রাখবে, ভবান 2 

একাকী জগত-জয়ীী ইন্দ্রজিত তেজে; 
তা সহ মিলিল আসি প্রমীলা; মিলিল 
বায়-সখী আশ্ন-শিখা সে বায়ুর সহ! 

৪৭ মার্কণ্ডেয় পুরাণে চামুণ্ডা কর্তৃক ধন্তবীজ সংহারের উল্লেখ । 
৪৮ শ্রোঁণদেশ-__নিতদ্ব। ৪৯ সংহ। 



মেঘনাদবধ কাব্য : চতুর্থ সর্গ 

কেমনে রাক্ষবে রামে কহ, কাত্যায়নি ? 
কেমনে লক্ষণ শৃর নাঁশবে রাক্ষসে 2” 

ক্ষণ কাল চন্তি তবে কহিলা শঙ্করী; 
“মম অংশে জল্ম ধরে প্রমীলা রূপসা, 
বিজয়ে; হরিব তেজঃ কালি তার আমি। 
রবিচ্ছবি-করস্পর্শে উজ্জ্বল যে মাঁণ 

আভা-হান হয় সে, লো. দিবা-অবসানে; 
তেমতি নিস্তেজাঃ কালি কাঁরব বামারে। 
অবশ্য লক্ষণ শুর নাশিবে সংগ্রামে 
মেঘনাদে! পাত সহ আসিবে প্রমীলা 

চতুর্থ 

নামি আমি. কবি-গুরু. তব পদাম্বুজে, 
বাজমীকি! হে ভারতের শিরঃচূড়ামণি, 
তব অনুগামী দাস, রাজেন্দ্র-সঙ্গমে 
দীন যথা যায় দুর তীর্থ-দরশনে ! 
তব পদ-চিহ ধ্যান কার দিবা নিশি, 
পাঁশয়াছে কত যাত্রী যশের মান্দরে, 
দমনিয়া ভব-দম দুরন্ত শমনে-_ 

অমর' শ্রীভর্তৃহরি*; সূরী২ ভবভূতি* 
শ্রীকণ্ঠ*: ভারতে খ্যাত বরপূত্র যিনি 
ভারতাীর, কাঁলদাস" সৃমধুর-ভাষী ; 
মুরার-মুরলী-ধান-সদৃশ মুরারিং 
মনোহর; কীর্তবাস, কীর্তবাস* কাব. 
এ বঙ্গের অলঙ্কার '-হে পিতঃ, কেমনে, 
কাঁবতা-রসের সরে রাজহংস-কুলে 
মাল কার কেলি আম, না শিখালে তম ? 
গাঁথব নৃতন মালা, তুল সযতনে 
তব কাব্যোদ্যানে ফুল; ইচ্ছা সাজাইতে 
বাঁবধ ভূষণে ভাষা: কিন্তু কোথা পাব 
(দীন আম!) রত্ররাজী, তুমি নাঁহ দলে, 

৫০ এখানে মঞ্গলকাব্যের ভাবনার প্রভাব কিছু পড়েছে। 
* ভাটকাব্ের টা কাব্যাট রামচাঁরতাত্মবক। 
৩ উত্তরচারতম্ এ 
৪ ভবভাতির উপাধি উত্তরচারিতে উল্লীখিত। 
« সংস্কৃত সাঁহত্যের শ্রেষ্ঠ শিল্পী; 

লোকোত্তর ৷ 
* মুরারি মর 'অনর্থঘরাঘবম নাটক-প্রণেতা। 

৬৩ 

এ পুরে: শিবের সেবা কাঁরবে রাবাঁণ; 
সখা কার প্রমশীলারে তুষিব আমরা ।”*০ 

এতেক কাহয়া সতাঁ পাঁশিলা মান্দিরে। 

মৃদুপদে নিদ্রা দেবী আইলা কৈলাসে : 
লাভলা কৈলাস-বাসী কুসুম-শয়নে 
বিরাম: ভবের ভালে দীপ শশি-কলা. 
উজলিল সখ-ধাম রজোময় তেজে। 

ইতি শ্রীমেঘনাদবধ কাব্যে সমাগমো নাম 

তৃতীষঃ সর্গঃ। 

সর্গ 

রত্বাকর? কৃপা, প্রভু, কর আঁকণ্ণনে ।__ 
ভাসছে কনকশ্পীঙ্কা আনন্দের নীরে, 

সূবর্ণদীপ-মালনী, রাজেন্দ্রাণী যথা 
রত্বাহারা! ঘরে ঘরে বাজছে বাজনা; 
নাচছে নর্তকী-বন্দ. গাইছে সুতানে 
গায়ক: নায়কে লয়ে কোৌলছে নায়ক, 
খল খল খল হাঁস মধুর অধরে! 
কেহ বা সুরতে রত, কেহ শশধু৯-পানে। 
দ্বারে দ্বারে ঝোলে মালা গাঁথা ফল-ফুলে; 

গৃহাগ্রে ডীড়ছে ধজ; বাতায়নে বাতি; 
জনম্রোতঃ রাজ-পথে বাঁহছে কল্লোলে, 
যথা মহোৎসবে, যবে মাতে পুরবাসী। 
রাশি রাশ পুজ্ট-বৃন্ট হইছে চৌঁদকে__ 
সৌরভে পিয়া পুরী । জাগে লঙ্কা আজ 
নিশীথে, ফিরেন নিদ্রা দুয়ারে দুয়ারে, 
কেহ নাহ সাধে তাঁরে পাঁশতে আললয়ে, 
শবরাম-বর প্রার্থনে !_“মাঁরবে বীরেল্দ্ 
ইন্দ্রীাজত কাল রামে; মারবে লক্ষণে; 
তহনাদে খেদাইবে শৃগাল-সদৃশ 

৫৯ উজ্জ্বল হয়ে। 
২ পণ্ডিত। 

ং “বীরচারতম্ প্রণেতা । দুটি নাটকই রাম-কথা অবলম্বনে 'লাখত। 

বাল্মীকি-ব্যাসের কথা বাদ 'দয়ে- কারণ তাঁদের ক্ষমতা 

কণীর্তবাস-কীন্তিবাস হওয়া উীচত। বাংলায় রামায়ণের সর্বজনাপরয় অনুবাদক । শব্দাটর অর্থ 
নী যাঁর পাঁরধেয়; অর্থাৎ মহাদেব। 

* কীর্ততবাস__কশীর্তর আবাস। ৯ শীধ_মধন। 
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-বৈরী-দলে সন্ধু-পারে; আনবে বাঁধিয়া 
বিভীষণে : পলাইবে ছাঁড়য়া চাঁদেরে 
রাহু: জগতের আঁখ জুড়াবে দোখিয়া 
পুনঃ সে সধাংশু-ধনে :" আশা, মায়াবনী, 
পথে, ঘাটে, ঘরে, দ্বারে, দেউলে. কাননে, 
গাইছে গো এই গীত আজ রক্ষঃপুরে 
কেন না ভাঁসবে রক্ষঃ আহনাদ-সাঁললে £ 

একাঁকন শোকাকুলা, অশোক-কাননে, 
কাঁদেন রাঘব-বাঞ্ু)৯ৎ আঁধার কুটনরে 
নীরবে! দুরন্ত চেড়নী, সতাঁরে ছাঁড়য়া, 
ফেরে দূরে মন্ত সবে উৎসব-কৌতুকে_ 
হীন-প্রাণা হারণীরে রাখয়া বাঁধন 
নভ'য় হৃদয়ে যথা ফেরে দূর বনে ১১ 
মাঁলন-বদনা দেবী, হায় রে, যেমাত 
খাঁনর তামর-গরভে (না পারে পাঁশতে 
সৌর-কর-রাঁশ যথা) স্য্কান্ত মাঁণ, 
কিম্বা বিম্বাধরা রমা অম্বুরাশি-তলে৯২' 
স্বনিছে পবন, দূরে রাহয়া রাঁহয়া 
উচ্ছবাসে বিলাপ্পী যথা! লাঁড়ছে বিষাদে 
মম্্মরয়া পাতাকুল! বসেছে অরবে 
শাখে পাখী! রাঁশ রাশ কুসুম পড়েছে 
তরুমূলে যেন তরু. তাপ মনস্তাপে, 
ফোলয়াছে খাল সাজ! দূরে প্রবাহণন, 
উচ্চ বাঁচি-রবে কাঁদ, চলছে সাগরে, 
কাঁহতে বারীশে যেন এ দুঃখ-কাহনী! 
না পশে সধাংশু-অংশু সে ঘোর 'বাঁপনে। 
ফোটে কি কমল কভু সমল সাঁললে' 
তবুও উজ্জবল বন ও অপূর্ব রূপে! 

একাকিনী বাঁস দেবী, প্রভা আভাময়ী 
তমোময় ধামে যেন! হেন কালে তথা 

সতনর চরণ-তলে. সরমা সন্দরী-_ 
রক্ষঃকুল-রাজলক্ষযী রক্ষোবধূ-বেশে! 

কত ক্ষণে চক্ষুঃ-জল মুছি সুলোচনা 
কহিলা মধুর-স্বরে: “দুরন্ত চেড়ীরা, 

১০ রাঘববাঞ্চা-সীঁতা। রামচন্দ্রের কামনার ধন। 

তোমারে ছাঁড়য়া, দৌব, 'ফাঁরছে নগরে, 
মহোংসবে রত সবে আজ 'নশা-কালে; 
এই কথা শান আমি আইনু পাাজতে 
পা দুখাঁন। আনিয়াঁছ কোটায় ভারয়া 
[সন্দূর; কারলে আজ্ঞা, সুন্দর ললাটে 
দিব ফোঁটা। এয়ো তুমি, তোমার ক সাজে 
এ বেশ ?৯ৎ নিষ্ঠুর, হায়, দুষ্ট লগকাপপাত! 
কে ছ্রেড়ে পদ্মের পর্ণ! কেমনে হিল 
ও বরাজ্গ-অলঙকার, বাাঁঝতে না পাঁর 2" 

কোটা খাল, রক্ষোবধূ যত্ধে দলা ফোঁটা 
সীমন্তে : সন্দ্র-ীবন্দু শোভিল ললাটে, 
গোধ্ীল-ললাটে, আহা! তারা রত্র যথা! 
দিয়া ফোঁটা, পদ-ধূলি লইলা সরমা।, 
"ক্ষম, লাক্ষম, ছুইনু ও দেব-আকা্ক্ষিত 
তনু: িল্ত চির-দাসী দাসী ও চরণে!" 

এতেক কাঁহয়া পুনঃ বাঁসলা যুবতাঁ 
পদতলে । আহা মার, সুবর্ণদেউটন 
তুলসীর মূলে যেন জলিল উজাল 
দশ দশ! মৃদু স্বরে কাহলা মৌথলী :৯-- 

"বৃথা গঞ্জ দশাননে তুম, বিধুমীখ ! 
আপাঁন খাঁলয়া আম ফেলাইনু দূরে 
আভরণ,. যবে পাপী আমারে ধাঁরল 
বনাশ্রমে। ছড়াইনু পথে সে সকলে, 
চিহৃ-হেতু। সেই সেতু*« আনিয়াছে হেথা 
এ কনক-লঙ্কাপুরে-ধার রঘুনাথে ! 
মাঁণ, মুস্তা, রতন. কি আছে লো জগতে, 
যাহে নাহ অবহেলি লাভতে এ ধনে?” 

কাহলা সরমা: “"দৌব, শুনিয়াছে দাসী 
তব স্বয়ম্বর-কথা তব সুধা-মূখে : 
কেন বা আইলা বনে রঘু-কুল-মণি। 
কহ এবে দয়া করি, কেমনে হিল 
তোমারে রক্ষেন্দ্র, সাত; এই ভিক্ষা কার” 
দাসীর এ তৃষা তোষ সুধা-বারষণে! 
দুরে দুষ্ট চেড়ীদল; এই অবসরে 
কহ মোরে বিবারয়া, শুনি সে কাহনণ। 

৯১ বাল্মীকি-রামায়ণে একাধিক স্থানে অনুরূপ প্রসর্জে অনুরূপ উপমা ব্যবহৃত হয়েছে। 
১২ দুর্বাসার শাপে লক্ষনরীর সমূদ্রতলে বাস। পৌরাণিক উল্লেখ। 
৯৩ পুরো বাঙালী ভাবকজ্পনা। 
১৪ মৌথলনী-_সাঁতা, 'মাঁথিলারাজকন্যা । 
১৫সেই সেতু_পথে পাঁতিত অলঙ্কার চিহন্বরূপ অনুসরণ করে রাম অপহৃতা সাঁতার সন্ধান 

পেয়েছেন। 
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কি ছলে ছলিল রামে, ঠাকুর লক্ষমণে 
এ চোর? কি মায়া-বলে রাঘবের ঘরে 
প্রবোশ, কারিল চুর এ হেন রতনে?” 

যথা গোমুখীর মুখ হইতে সস্বনে 
ঝরে পৃত বারি-ধারা, কাঁহলা জানকণ, 
মধুরভাঁষণ সতাঁ, আদরে সম্ভাষ 
সরমারে-"াহতৈষিণী সীতার পরমা 
তুমি, সাঁখ! পূুর্ব-কথা শুঁনবারে যাঁদ 
ইচ্ছা তব, কাহ আমি. শুন মনঃ দিয়া।__ 

কপোত কপোতন যথা উচ্চ বৃক্ষ-চুূড়ে 

বাধ নীড়, থাকে সুখে; ছিনু ঘোর বনে, 
নাম পণ্তবটন, মর্তেয সুর-বন-সম,। 
সদা কারতেন সেবা লক্ষমণ সুমাতি। 
দণ্ডক ভান্ডার যার, ভাঁব দেখ মনে, 
কিসের অভাব তার £ঃ যোগাতেন আন 
নিত্য ফল মূল বাঁর সৌমান্র; মৃগয়া 
কারতেন কভু প্রভূ: কিন্তু জীবনাশে 
সতত বিরত, সাঁখ, রাঘবেন্দ্র বলী;_ 
দয়ার সাগর নাথ, 'বাদত জগতে ' 

“ভুলিনু পূর্বের সুখ । রাজার নন্দিনী, 
রঘু-কুল-বধূ আম: কিন্তু এ কাননে, 
পাইনু, সরমা সই. পরম পিরীতি! 
কুটীরের চার 'দকে কত যে ফুটিত 
ফুলকুল নত্য নিত্য, কাহব কেমণে * 
পণ্বট-বন-চর মধু নিরবাঁধ !৯৬ 
জাগাত প্রভাতে মোরে কুহার সুস্বরে 
'িক-রাজ! কোন্ রাণী, কহ, শাঁশমীখ, 
হেন ত্ত-বিনোদন বৈতালিক১-গনিতে 
খোলে আঁখ 2 িখী সহ, শাখনী সুখিনী 
নাচিত দুয়ারে মোর! নর্তক, নর্তকী, 
এ দোহার সম, রামা, আছে ক জগতে ? 
আঁতাঁথ আসত 'িত্য করভ,* করভা 
মৃগ-শিশহ, বিহঞ্গম, স্বর্ণঅঙ্গ কেহ, 
কেহ শুভ্র, কেহ কাল, কেহ বা চান্রত, 
যথা বাসবের ধনুঃ ঘন-বর-ীশরে : 
আহংসক জীব যত। সোঁবতাম সবে. 
মহাদরে: পাঁলতাম পরম যতনে, 
মর,ভূমে ক্রোতস্বতা তৃষাতুরে যথা, 

আপানি সমজলবতা বারদ-প্রসাদে।__ 
সরসী আরাঁস মোর! তুলি কুবলয়ে 
(অমূল রতন-সম) পারতাম কেশে; 
সাজিতাম ফুল-সাজে; হাঁসতেন প্রভু, 
বনদেবী বাল মোরে সম্ভাঁষ কৌতুকে! 
হায়, সাথ, আর কি লো পাব প্রাণনাথে ? 
আর কি এ পোড়া আঁখ এ ছার জনমে 
দেখবে সে পা দুখাঁন- আশার সরসে 
রাজীব; নয়নমাঁণ ? হে দারুণ বিধি, 
ক পাপে পাপী এ দাসী তোমার সমীপে?" 

এতেক কাঁহয়া দেবী কাঁদলা নীরবে। 
কাঁদলা সরমা সতী তাত অশ্রু-নীরে। 

কত ক্ষণে চক্ষুঃ-জল মুছি রক্ষোবধু 
সরমা কাঁহলা সত সীতার চরণে ;__ 
“স্মারলে পূর্বের কথা ব্যথা মনে যাঁদ 
পাও, দৌব, থাক তবে; কি কাজ স্মারয়া 2 
হেরি তব অশ্রু-বাঁর হচ্ছ মারবারে !" 

উত্তরিলা 'প্রয়ম্বদা১ (কাদম্বা২ যেমাতি 
মধু-স্বরা!); “এ অভাগা, হায়, লো, সুভগে. 
যাঁদ না কাঁদবে তবে কে আর কাঁদবে 
এ জগতে? কাহ, শুন পূর্বের কাহনী। 
বারষার কালে, সাঁখ, প্লাবন-পাঁড়নে 
কাতর প্রবাহ, ঢালে, তর আঁতিক্ৰীম, 
বার-রাশ দুই পাশে; তেমাতি যে মনঃ 

দুঃখিত, দুঃখের কথা কহে সে অপরে। 
তেই আমি কহি, তুমি শুন, লো সরমে। 
কে আছে সীতার আর এ অররু২৯-পুরে 

“পণ্থবটনী-বনে মোরা গোদাবরী-তটে 
ছিনু সুখে । হায়, সাখ, কেমনে বার্ণব 
সে কান্তারং২-কান্তি আম? সতত স্বপনে 
শুনিতাম বন-বীণা বন-দেবী-করে; 
সরসীর তনরে বাঁস, দোঁখিতাম কভু 

'ঘবনে; কভু সাধ্বী খাঁষ-বংশ-বধূ 
সূহাঁসনী আসতেন দাসীর কুটীরে, 
সুধাংশুর অংশ যেন অন্ধকার ধামে! 
আজন২ (রাঞ্জত, আহা, কত শত রঙে!) 
পাতি বাঁসতাম কভু দীর্ঘ তরু-মূলে, 
সখা- ভাবে তা ছায়ায়, কভু বা 

১৯ পণ্টবটধ-বন-চর মধু নিরবাধ__পণ্চবটগ-বনে চিরকাল বসন্ত বিরাজিত। 

১৭ বৈতালিক_ স্তোঁতি-গায়ক। 
২০ কলহংসাঁ। ২১ অররু_ রাক্ষস। 

মধু-৫ 

হাতির “বাচ্চা। 

২ কান্তার_ গহন অরণ্য। 

১৯ মধূরভাঁষণী। 
২৩ মূাচর্ম। 



৬৬ মধুসূদন রচনাবলী 

কুরাঁঙ্গনী-সঙ্গে রঙ্গে নাঁচতাম বনে, 
গাইতাম গীত শুনি কোকিলের ধান! 
নব-লাতিকার, সাঁতি, 'দতাম বিবাহ 
তরু-সহ; চুম্বিতাম, মঞ্জরত যবে 
দম্পতী, মঞ্জরীবৃন্দে, আনন্দে সম্ভাঁষ 
নাতিনী বলিয়া সবে! গুঞ্লারলে আল, 
নাতিনী-জামাই বাল বাঁরতাম তারে !২« 
কভু বা প্রভুর সহ ভ্রমতাম সুখে 
নদী-তটে; দেখতাম তরল সাঁললে 
নৃতন গগন যেন, নব তারাবলা, 
নব নিশাকান্ত-কান্তি! কভু বা উঠিয়া 
পব্বত-উপরে, সাঁখ, বাঁসতাম আম 
নাথের চরণ-তলে, ব্লততাঁ যেমাতি 
[বিশাল রসাল-মূলে; কত যে আদরে 

সুধা, হায়, কব কারে? কব বা কেমনে ? 
শুনোছি কৈলাস-পূরে কৈলাস-ীনবাসী 
ব্যোমকেশ, স্বর্ণাসনে বাঁস গৌরাী-সনে, 
আগম, পুরাণ, বেদ, পণ্চতন্ত্রং৬ কথা 
পণ্চ মূখে পণ্মুখ কহেন উমারে ; 
শুনিতাম সেইরুপে আমিও, রূপাঁস, 
নানা কথা! এখনও. এ বিজন বনে, 
ভাব আম শুনি যেন সে মধুর বাণী '__ 
সাঙ্গ কি দাসীর পক্ষে, হে নিষ্ঠুর বাধ, 
সে সঙ্গীত 2”_নীরাঁবলা আয়ত-লোচনা 

.বিষাদে। কাঁহলা তবে সরমা সুন্দরী :-_ 
“শুনিলে তোমার কথা, রাঘব-রমাঁণ, 
ঘণা জল্মে রাজ-ভোগে! ইচ্ছা করে, ত্যাজ 
রাজ্য-সুখ, যাই চাল হেন বন-বাসে' 
কিন্তু ভেবে দোঁখ যাঁদ, ভয় হয় মনে। 

তমোময়, নিজ গুণে আলো করে বনে 
সে কিরণ: নাশ যবে যায় কোন দেশে, 
মাঁলন-বদন সবে তার সমাগমে ! 
যথা পদার্পণ তৃমি কর, মধুমতি, 
কেন না হইবে সুখী সব্ব জন তথা, 
জগত-আনন্দ তুম, ভূবন-মোঁহনী! 

' কহ, দেবি, দি কৌশলে হারল তোমারে 
. রক্ষঃপাঁতি ? শুনিয়াছে বীণা-ধ্যান দাসী, 
পকবর-রব নব পল্লব-মাঝারে 
সরস মধুর মাসে; কিন্তু নাহ শুন 
হেন মধুমাথা কথা কভু এ জগতে! 
দেখ চেয়ে, নলাম্বরে শশী, যাঁর আভা 

' মালন তোমার রূপে, পিইছেন২ হাঁস 
তব ব্াক্য-সুধা, দোব, দেব সুধানাধ! 
নীরব কোকিল এবে আর পাখী যত, 
শুনবারে ও কাহিনী, কাহনু তোমারে । 
এ সবার সাধ, সাঁধৰ, মিটাও কাহয়া।" 

কাঁহলা রাঘব-ীপ্রয়া; “এইর্পে, সাঁখ, 

কাটাইন্ কন্ত কাল পণ্চবট-বনে , 
সুখে । ননাদনী তব, দম্টা সূর্পণখা, 
বম জগ্জাল আস ঘটাইল শেষে' 
শরমে, সরমা সই. মার লো স্মারলে 
তার কথা! 'ধক্ তারে! নারী-কুল-কাল। 
চাঁহল মাঁরয়া মোরে বারতে বাঘিনী 
রঘুবরে! ঘোর রোষে সৌমান্র কেশরী 
খেদাইলা দূরে তারে । আইল ধাইয়া 
রাক্ষস, তুমুল রণ বাঁজল কাননে। 
সভয়ে পাঁশনু আম কুটীর মাঝারে । 
কোদণ্ড-টঙ্কারে, সাঁখ, কত যে কাঁদনু, 
কব কারে 2 মাাঁদ আঁখ, কৃতাঞ্জাল-পুটে 
ডাঁকন্ দেবতা-কুলে রাক্ষতে রাঘবে' 
আর্তনাদ, সংহনাদ উঠিল গগনে । 
অজ্ঞান হইয়া আম পাঁড়নু ভূতলে। 

“কত ক্ষণ এ দশায় ছিনু যে, স্বজানি, 
নাহি জান: জাগাইলা পরাশি দাসীরে 

রঘুশ্রেচ্ঠ। মৃদু স্বরে, হোয় লো, যেমাতি 
স্বনে মন্দ সমশীরণ কুসুম-কাননে 
বসন্তে!) কাঁহল কান্ত; “উঠ, প্রাণেশবার, 
রঘুনল্দনের ধন! রঘু-রাজ-গৃহ- 
আনন্দ। এই ক শয্যা সাজে হে তোমারে, 
হেমাঙ্গিং* 2-সরমা সাথ, আর ক শুনিব 
সে মধুর ধান আম 2”--সহসা পাঁড়লা 
মূচ্ছিত হইয়া সত: ধাঁরল সরমা! 

২৪ ভবভাঁতির 'উত্তরচারতম্'এ অনুরূপ ভাব আছে-_ভ্রমিষ কৃতপূটান্তর্মন্ডলাবৃত্তিচক্ষুঃ প্রচালত- 
চতুরভুতাপ্ভবৈমডয়নত্যা ইত্যাঁদ শ্লোকে। কীত্তবাসেও আছে “করেন কুরঙ্গগণসহ পাঁরহাস।” 

২৮ ক্রর্ণকান্তি সেম্বোধন)। 
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যথা যবে ঘোর বনে নিষাদ, শুনিয়া 
পাখীর লালত গীত বৃক্ষ-শাখে, হানে 
স্বর লক্ষ্য কার শর, ঠবষম-আঘাতে 
ছটফটি পড়ে ভূমে বিহঙ্গী, তেমাঁত 
সহসা পাঁড়লা সত সরমার কোলে! 

কত ক্ষণে চেতন পাইলা সুলোচনা। 
কাহলা সরমা কাঁদি; “ক্ষম দোষ মম, 
মৌথাঁল! এ রেশ আজ 'দনু অকারণে, 
হায়, জ্ঞানহীন আম!” উত্তর কারলা 
মৃদু স্বরে সকেশিনী রাখব-বাসনা;__ 
"ক দোষ তোমার, সাঁখ 2 শুন মনঃ দিয়া, 
কাঁহ পুনঃ পূর্ব-কথা। মারঁচ কি ছলে 
(মরুভূমে মরীচিকা, ছলয়ে যেমাতি!) 
ছলিল, শুনেছ তুমি সূর্পণখা-মুখে। 
হায় লো, কুলগ্নে, সাঁখ, মগ্ন লোভ-মদে, 
মাঁগন, কুরঙ্গে আমি! ধন্দব্বাণ ধার, 
বাহরিলা রঘুপাঁতি, দেবর লক্ষমণে 
রক্ষা-হেতৃ রাখি ঘরে। বিদদযত-আকৃতি 
পলাইল মায়া-ম্গ, কানন উজলি, 
বারণাঁর-গাঁতি নাথ ধাইলা পশ্চাতে-- 
হারানুূ নয়ন-তারা আম অভাঁগিনী! 

"সহসা শুনিনু, সাঁখ, আর্তনাদ দূরে 
'কোথা রে লক্ষন্নণ ভাই, এ বিপাত্ত-কালে ? 
মার আমি! চমাঁকলা সৌমান্র কেশরী! 
চমাঁক ধাঁরয়া হাত, কারন মিনাঁত ,_ 
'যাও বীর; বায়ু-গাঁত পশ এ কাননে: 
দেখ, কে ডাকছে তোমা; কাঁদয়া উঠিল 
শুনি এ নিনাদ, প্রাণ! যাও ত্বরা কার 
বুঝ রঘুনাথ তোমা ডাকছেন, রাথ! 

"কাহলা সৌঁমাত্র; 'দোব, কেমনে পালিব : 
আজ্ঞা তব? একাঁকনী কেমনে রাঁহবে 
এ বজন বনে তুমি 2 কত যে মায়াবী 
রাক্ষস ভ্রমছে হেথা, কে পারে কহিতে ? 
কাহারে ডরাও তুমি 2 কে পারে 'হিংীসতে 
রঘদবংশ-অবতংসে২৯ এ তিন ভুবনে, 

২৯ অবতংস- অলঙ্কার । 

ভগ্রাম-গদরু বলে 2*-আবার শানিনু 
আর্তনাদ; "মার আম! এ বিপীন্ত-কালে, 
কোথা রে লক্ষমণ ভাই ১ কোথায় জানাঁক ১, 
ধৈরয ধাঁরতে আর নারনু, স্বজানি! 
ছাড় লক্ষমণের হাত, কাহনু কুক্ষণে:_ 
'সুমিত্রা শাশুড়ী মোর বড় দয়াবতা; 
কে বলে ধাঁরয়াছিলা গে তান তোরে, 
নি্চুর ১ পাষাণ "দিয়া গাঁড়লা বিধাতা 
হিয়া তোর! ঘোর বনে নির্দয় বাঁঘনী 
জন্ম দয়া পালে তোরে, ব্ীঝনন, দুমর্মীতৎ১! 
রে ভীরু, রে বীর-কুল-গ্লান, যাব আম, 

, দোঁখব করুণ স্বরে কে স্মরে আমারে 
দুর বনে 2' কোধ-ভরে, আরক্ত-নয়নে 
বীরমাণ, ধার ধনুঃ, বাঁধিয়া নামষে 
পৃজ্ঠে তৃণ, মোর পানে চাহিয়া কাঁহলা :-- 
'মাতৃ-সম মান তামা, জনক-নান্দানি, 
মাতৃ-সম! তেই সাঁহ এ বৃথা গঞ্জনা! 
যাই আম! গৃহমধ্যে থাক সাবধানে । 
কে জানে কি ঘটে আজি2১ নহে দোষ মম; 
তোমার আদেশে আম ছাঁড়ন, তোমারে ।' 
এতেক কাঁহয়া শুর পশলা কাননে । 

"কত যে ভাবিন্ আমি বাঁসয়া বিরলে, 
প্রয়সাখ, কাহব তা ক আর তোমারে 2 
বাঁড়তে লাগল বেলা; আহনাদে নিনাঁদ, 
কুরঙ্গ, বিহঙ্গ-আঁদ মৃ-শিশু যত. 
সদাব্রত-ফলাহারী, করভ করভন 
আস উতবিল সবে। তা সবার মাঝে 
চমাক দোঁখনু যোগী, বৈশবানর-সম 
তেজস্বী, বিভূতি অঙ্গে, কমণ্ডলু করে, 
[শরে জটা। হায়, সাঁখ, জানতাম যাঁদ 
ফ.ল-রাশি মাঝে দুস্ট কাল-সর্প-বেশে, 
বিমল সলিলে বিষ, তা হলে কি কভু 

দমে লুটাইয়া শিরঃ নামতাম তারে 2 
“কহিল মায়াবী: পভক্ষা দেহ, রঘুবধ্, 

(অন্নদা এ বনে তৃমি!) ক্ষুধার্ত আতথে 

৩০ ভৃগুরাম-গুরু বলে রামচন্দ্র শন্তিতে ভূগুরামের গর 

০১ তাসোর 181052110. [96115516] কাব্যে অনুরূপ কল্পনা আছে-_ 
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ভার্জলের 45751 কাব্যেও এরূপ ভাবনা আছে। 



৬৮ মধুসূদন রচনাবলী 

"আবার বদন আম ঘোমটায়, সাঁখ, 

বিশ্রাম লভুন প্রভু তরু-মূলে; আত- 

সৌমন্রি ভ্রাতার সহ।” কাহল দুম্মাতি__ 
(প্রতারত রোষণ* আম নাঁরনু বাঁঝতে) 
'ক্ষুধার্ত আতাথ আম, কাহনু তোমারে 
দেহ ভিক্ষা; নহে কহ, যাই অন্য স্থলে। 

আতাথ-সেবায় তুম বরত কি আজ, 
জানাক ১ রঘুর বংশে চাহ ক ঢালতে 
এ কলঙ্ক-কাল, তুমি রঘু-বধূ; কহ, 
কি গৌরবে অবহেলা কর ব্রন্ষ-শাপে ? 
দেহ ভিক্ষা; শাপ দিয়া নহে যাই চাল। 
দুরন্ত রাক্ষস এবে সাঁতাকান্ত-আর-_ 
মোর শাপে।'_ লজ্জা ত্যজ, হায় লো স্বজাঁন, 
ভিক্ষা-দ্রব্য লয়ে আম বাহারনু ভয়ে_ 
না বুঝে পা দিনু ফাঁদে; অমাঁন ধারল 
হাঁসয়া ভাসুর তব আমায় তখাঁন; 

“একদা, বধ্বদনে, রাঘবের সাথে 
ভ্রামতোছনু কাননে; দূর গুল্ম-পাশে 
চাঁরতোছল হারণী! সহসা শাঁননু 
ঘোর নাদ:; ভয়াকুলা দোঁখন চাহয়া 
ইরম্মদাকৃতি বাঘ ধারল মৃগীরে! 
'রক্ষ, নাথ” বাল আম পাঁড়নু চরণে । 
শরানলে শর-শ্রেম্ড ভাস্মলা শার্দ্লে 

মূহূর্তে। যতনে তুলি বাঁচাইনয আমি 
বন-সুন্দরীরে, সাথ । রক্ষঃ-কুল-পতি, 
সেই শার্্দলের রূপে, ধারল আমারে! 
[কিন্তু কেহ না আইল বাঁচাইতে, ধান 
এ অভাগা হাঁরণণীরে এ 'বিপাত্ত-কালে। 
প্ারনূ কানন আম হাহাকার রবে। 
শুনিন ক্রন্দন-ধান: বনদেবী বাঁঝ 
দাসীর দশায় মাতা কাতরা, কাঁদলা! 
কিন্তু বৃথা সে ক্রন্দন! হুতাসন-তেজে 
গলে লৌহ; বারি-ধারা দমে 'ক তাহারে ? 
অশ্রু-বিন্দু মানে কি লো কঠিন যে হিয়া? 

“দুরে গেল জটাজ্ট; কমণ্ডলু দূরে! 

৩২ প্রতারিত রোষ- ক্রোধের ছলনা । 
৩ কীত্তবাসী রামায়ণে আছে__, 

রাজরথী-বেশে ম্ঢ় আমায় তুলিল 
স্বর্ণ রথে । কাঁহল যে কত দুস্টমতি, 
কভু রোষে গাঁজ্জ, কভু সুমধুর স্বরে, 
স্মারলে, শরমে ইচ্ছি মারতে, সরমা! 

“চালাইল রথ রথী। কাল-সর্প-মুখে 
কাঁদে যথা ভেকৰ, আমি কাদন্, সভগে. 
বৃথা! স্বর্ণ রথ-চক্র, ঘর্ঘার নির্ঘেোষে, 
পৃরিল্ কানন-রাজা, হায়, ডুবাইয়া 
অভাগণীর আর্তনাদ; প্রভঞ্জন-বলে 

কে পায় শুনিতে যাঁদ কুহরে কপোতা 
ফাঁফর হইয়া, সাথ, খালনু সত্বরে 
কঙ্কণ, বলক্, হার, সশীথ, কণ্ঠমালা,, 

কুণ্ডল, নুপুর, কাণ্চী; ছড়াইন্ পথে; 
তেই লো এ পোড়া দেহে নাহ, রক্ষোবধূ, 
আভরণৎ। বৃথা তুমি গঞ্জ দশাননে ।” 

নীরাবলা শাঁশমুখী। কাহিলা সরমা,_ 
“এখনও 'তৃষাতুরা এ দাসী, মৌথাঁল; 
দেহ সুধা-দান তারে। সফল কারলা 
শ্রণ-কৃহর আজি আমার!” সুস্বরে 
পুনঃ আরাম্ভলা তবে ইন্দু-নিভাননা;-- 

"শুনিতে লালসা যাঁদ, শন লো ললনে। 
বৈদেহীর দুঃখ-কথা কে আর শুনিবে 2 

“আনন্দে নিষাদণ্ত যথা ধাঁর ফাঁদে পাখী 
যায় ঘরে, চালাইল রথ লঙ্কাপাঁতি; 
হায় লো. সে পাখা যথা কাঁদে ছটফাঁট 
ভাঙতে শৃঙ্খল তার, কাঁদনু, সূন্দার! 

" "হে আকাশ, শুনিয়াছ তুমি শব্দবহ, 
(আরাধিনূ মনে মনে) এ দাসীর দশা 
ঘোর রবে কহ যথা রঘু-চূড়া-মাঁণ, 
দেবর লক্ষমণ মোর. ভূবন-ীবজয়ী ! 
হে সমীর, গন্ধবহ তুমি; দৃূত-পদে 
বারন তোমায় আমি, যাও ত্বরা করি 
যথায় ভ্রমেন প্রভূ! হে বারদ, তুমি 
ভনমনাদী, ডাক নাথে গম্ভীর ননাদে! 
হে ভ্রমর মধুলোঁভি, ছাঁড় ফুল-কুলে 
গুঞ্জর নিকুঞ্জে, যথা রাঘবেন্দ্র বল, 

রামে জানাইতে সীতা ফেলেন ভূষণ। 
সীতার ভূষণ-পুষ্পে ছাইল গগন ॥ 

৩৪ 1নষাদ-_ব্যাধ। 
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সীতার বারতা তুমি; গাও পণ স্বরে 
সীতার দৃঃখের গীত, তুমি মধু-সখা 
কোকিল! শাঁনবে প্রভু তুমি হে গাইলে!” 
এইর্পে বিলাপিনব, কেহ না শুনিল।ৎ 

“চাঁলল কনক-রথ; এড়াইয়া দ্রুতে 
অভ্রভেদী 'গিরি-চূড়া, বন, নদ, নদ, 
নানা দেশ। স্বনয়নে দেখেছ, সরমা, 
পৃষ্পকেরৎ গতি তুমি; কি কাজ বার্ণয়া ? 

"কত ক্ষণে সিংহনাদ শুনিনু সম্মুখে 
ভয়ঙ্কর! থরথাঁর আতঙ্কে কাঁপল 
বাজী-রাজ, স্বর্ণরথ. চলল আস্থরে! 
দেখিনু, বলিয়া আঁখ, ভৈরব-মূরাতি 

কালমেঘ!ৎ৭ "চিনি তোরে, কাঁহলা গম্ভনরে 
বীর-বর, "চোর তুই, লঙ্কার রাবণ। 
কোন কুলবধূ আজ হারাল, দু্মীতি ? 
কার ঘর আঁধারাঁল, নিবাইয়া এবে 
প্রেম-দীপ ১ এই তোর "নত্য কর্ম, জান। 
অস্বী-দল-অপবাদ ঘুচাইব আজ 
বাধ তোরে তীক্ষণ শরে! আয় মৃঢ্মতি! 
ধিক তোরে রক্ষোরাজ! ানলজ্জ পামর 
আছে কি রে তোর সম এ ব্রন্ম-মণ্ডলে 2, 

“এতেক কহিয়া, সাখ, গাজ্জলা শরেন্দ্র! 
অচেতন হয়ে আম পাঁড়নু স্যন্দনে! 

“পাইয়া চেতন পুনঃ দেখিনু এয়েছি 
ভতলে। গগন-মার্গে রথে রক্ষোরথাী 

যুঝিছে সে বাঁর-সঙ্গে হুহদগকার-নাদে। 
আবলা-রসনা, ধাঁন, পারে কি বার্ণতে 
সে রণে2 সভয়ে আম মাঁদনু নয়ন! 
সাধনু দেবতা-কুলে, কাঁদিয়া কাঁদিয়া, 
সে বীরের পক্ষ হয়ে নাঁশিতে রাক্ষসে, 
আর মোর; উদ্ধাঁরতে বিষম সঙ্কটে 
দাসীরে! উঠিন্ ভাবি পাঁশব 'বাঁপনে, 
পলাইব দূর দেশে । হায় লো. পাঁড়নু 

৷ আছাড় খাইয়া, যেন ঘোর ভূকম্পনে! 
| আরাঁধনু বসুধারে-এ বিজন দেশে, 
মা আমার, হয়ে দ্বিধা, তব বক্ষঃস্থলে 
লহ অভাগণরে, সাধিব! কেমনে সাঁহছ 
দুএীখনী মেয়ের জবালা? এস শসঘ্ কার! 
ফাঁরয়া আসবে দুষ্ট; হায়, মা, যেমাতি 
তস্কর আইসে ফিরি, ঘোর নিশাকালে, 
পুতি যথা রত্ব-রাশি রাখে সে গোপনে, 
পর-ধন! আস মোরে তরাও, জনান ! 

“বাজিল তুমূল যুদ্ধ গগনে, স্মন্দরি; 
কাঁপল বসুধা; দেশ পৃরিল আরবে! 
অচেতন হৈনু পুনঃ । শুন, লো ললনে, 
মনঃ দিয়া শুন, সই, অপূব্্ব কাঁহনী।_- 
দেখিনু স্বপনে আমি বসুন্ধরা সতাঁ 
মা আমার! দাস্টী-পাশে আস দয়াময়ী 
কাঁহলা, লইয়া কোলে সুমধুর বাণী,_ 
ণবধির ইচ্ছায়, বাছা, হারছে গো তোরে 
রক্ষোরাজ; তোর হেতু সবংশে মঁজিবে 
অধম! এ ভার আম সাঁহতে না পার, 
ধারন্ গো গর্ভে তোরে লওকা বিনাশিতে ! 
যে কুক্ষণে তোর তন ছদুইল দম্মাত 
রাবণ, জানিনু আম, সংপ্রসন্ন বাঁধ 
এত দিনে মোর প্রাত; আশীষনু তোরে! 
জননীর জবালা দূর কাঁবাঁল, মৌথাঁল!_ 
ভাঁবতব্য-দ্বার আম খাল; দেখ চেয়ে ।”০৯ 

“দোখনু সম্মুখে, সখি, অভ্রভেদী গিরি?” 
পণ্চ জন বীর তথা নিমশন সকলে 
ঃখের সাঁললে যেন! হেন কালে আঁস 

উতাঁরলা রঘুপাঁতি লক্ষমণের সাথে। 

উতলা হইনু কত. কত যে কাঁদনূ. 
ক আর কাঁহব তার? বীর পণ্চ জনে”১ 
”জিল রাঘব-রাজে, পৃজিল অনুজে। 
একব্রে পশিলা সবে সুন্দর নগরে। 

মূল রামায়ণে অরণ্যকাণ্ডে অপহৃতা সীতা বিশ্বপ্রকীতির সকলকে তাঁর হরণবার্তা রামকে দিবার 

জন্য এই ভাবেই অনুরোধ করেছেন। 
৩৬ পূঞ্পক-_রাবণের আকাশচারী স্বণ রথ। 
৩ এই মহাবীর হলেন পাক্ষিরাজ জটায়,। 
৩৮ আরব- দূরব্যাপী শব্দ। 

জটায়ু প্রসঙ্গো কাব মূল রামায়ণ-অনুসারী। 

৩৯ ভাঁবষ্যতের বিষয় দেখানো ভার্জলের "/.50৩14” কদব্যর প্রভাবে ঘটেছে। নায়ক ঈনিসের পিতা 

আযগ্কাইসস পৃত্রকে ভাঁবষ্যং দর্শন কারয়োছলেন। 
৪০ অভ্রভেদশী গাঁর-_-খষ্যমুখ পর্বত। 
৪» বীর শণ্চ জন__নল, মল, হনুমান, জান্বুবান, সগ্রীব। 
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“মার সে দেশের রাজা তুমুল সংগ্রামে 
রঘুবীর, বসাইলা রাজ-সংহাসনে 
শ্রেণ্ঠ যে প্র্ষ-বর পণ জন মাঝে। 
ধাইল চোৌঁদকে দূত; আইলা ধাইয়া 
লক্ষ লক্ষ বীর-সংহ ঘোর কোলাহলে। 
কাঁপল বসধা, সাঁখ, বীর-পদ-ভরে ! 
সভয়ে মাঁদনু আঁখি! কাঁহলা হাসিয়া 
মা আমার, 'কারে ভয় কারস. জানকি ? 
সাজিছে সমগ্রীব রাজা উদ্ধারিতে তোরে, 
মিন্রবর। বধিল যে শূরে তোর স্বামী, 
বালি নাম ধরে রাজা বখ্যাত জগতে । 
কিচ্িন্ধ্যা নগর ওই । ইন্দ্র-তুল্য বলী- 
বৃন্দ" চেয়ে দেখ সাজে ।' দোঁখনু চাহয়া, 
চাঁলছে বীরেন্ড-দল জল-স্রোতঃ যথা 
বারষায়, হুহগ্কার! ঘোর মড়মড়ে 
ভাঙল 'নাবড় বন: শুখাইল নদী; 
ভয়াকুল বন-জীব পলাইল দুরে: 
পূঁরল জগত, সাঁখ, গম্ভীর নির্ঘোষে। 

“উতবিলা সৈন্য-দল সাগরের তীরে। 
দোঁখনু, সরমা সাঁখ, ভাঁসিল সাঁললে 
শিলা: শৃঙ্গধরে ধার, ভীম পরাক্রমে 
উপাঁড়, ফোলল জলে বীর শত শত। 

বাঁধল অপূর্ব সেতু শাজ্পকুল 'মাল। 
আপাঁন বারীশ পাশ. প্রভুর আদেশে, 
পাঁরলা শৃঙ্খল পায়ে! অলঙ্ঘ্য সাগরে 
লাঁঞ্ব. বীর-মদে পার হইল কটক! 
টালিল এ স্বর্ণ-পুরী বৈরী-পদ-চাপে. 
'জয়, রঘুপাঁত, জয়! ধ্বানল সকলে! 
কাঁদনু হরষে, সখ! সুবর্ণ-মন্দিরে 
দেখিনু সূবর্ণাসনে রক্ষঃ-কুল-পাতি। 
আঁছল সে সভাতলে ধীর ধর্মসম 
বীর এক””; কাহল সে. 'প্জ রঘুবরে, 
বৈদেহনীরে দেহ ফিরি: নতুবা মারবে 
সবংশে'" সংসার-মদে মত্ত রাঘবারি. 
পদাঘাত কাঁর তারে কাঁহল কুবাণী। 
আভমানে গেলা চলি সে বীর-কঞ্জর 
যথা প্রাণনাথ মোর ।”- কাঁহল সরমা, 
“হে দৌব, তোমার দুঃখে কত যে দহাঁখত 

ব, ক আর কাঁহব 
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ও২সে দেশের রাজা-কাঁচ্কন্ধ্যার রাজা বাল। 
৪5 'বভীষণের কথা বলা হয়েছে। 

৪৫ মুণ্ডহীন দেহ। এখানে অনুরূপ আকৃাতাবাশিষ্ট দানবাঁবশেষ। 
৪৩ বলনবৃন্দ-_বলশালশী সেনানীগণ। * 

মধনসনদন 

। 

! 

1 
1 
। 

॥ 
॥ 

রচনাবলশ 

দুজনে আমরা, সাত, কত যে কে'দোছ 
ভাবিয়া তোমার কথা, কে পারে কাঁহতে 2” 
“জানি আম,” উত্তারলা মোৌথলনী রুপসী, 
“জান আম বিভীষণ উপকারী মম 
পরম! সরমা সাঁখ, তুমিও তেমনি! 
অছে যে বাঁচিয়া হেথা অভাগনন সীতা, 
সে কেবল, দয়াবাতি, তব দয়া-গুণে! 
কিন্তু কহ, শুন মোর অপূর্ব স্বপন: 

“সাঁজল রাক্ষস-বৃন্দ ফুঝিবার আশে: 
বাজিল রাক্ষস-বাদ্য; উঠিল গগনে 
ননাদ। কাঁপনু, সাঁখ, দোখ বীর-দলে. 
তৈজে হুতাশন-সম, বিকুমে কেশরণী। 
কত যে হইল' রণ, কাঁহব কেমনে 2 
বাহল শোণত-নদী! পব্্বত-আকারে 
দোঁখন্ শবের রাশ, মহাভয়ঙ্কর। 
আইল কবন্ধ**, ভূত, পশাচ, দানব, 
শকুন, গাঁধনী আদ যত মাংসাহারণী 
শবহঙ্গম; পালে পালে শগাল: আইল 
অসংখ্য কুক্কুর। লঙ্কা পৃঁরিল ভৈরবে। 

"দেখিনু কর্বুর-নাথে পুনঃ সভাতলে, 
' মালন বদন এবে, অশ্রুময় আঁখি, 
শোকাকুল! ঘোর রণে রাঘব-বক্রমে 

৷ লাঘব-গরব, সই! কাঁহল বিষাদে 
রক্ষোরাজ, "হায়, বাধ, এই ক রে ছিল 
তোর মনে? যাও সবে, জাগাও যতনে 
শূলী-শম্ভু-সম ভাই কুম্ভকর্ণে মম। 
কে রাক্ষবে রক্ষঃ-কুলে সে যাঁদ না পারে? 
ধাইল রাক্ষস-দল : বাঁজল বাজনা 

. ঘোর রোলে: নারী-দল দিল হুলাহ্ল। 
_বিরাউ-মুরতি-ধর পঁশিল কটকে 
রক্ষোরথ৭৬৬। প্রভূ মোর, তীক্ষণতর শরে. 
(হেন বিচক্ষণ শিক্ষা কার লো জগতে 2) 
কাঁটলা তাহার শির' মিল অকালে 

জাগ সে দুরন্ত শূর! জয় রাম ধান 
শুনিন্ হরষে, সই! কাঁদল রাবণ! 
কাঁদল কনক-লঙকা হাহাকার রবে! 

“চণল হইনু, সাঁখ, শুনয়া চৌদকে 
কন্দন! কাঁহনু মায়ে, ধার পা দুখানি, 
'রক্ষঃ-কুল-দুঃখে বুক ফাটে. মা, আমার! 

৪৬ কুম্ভকর্ণের প্রসংগ । 



মেঘনাদবধ কাব্য : চতুর্থ সর্থ 

পরেরে কাতর দোৌখ সতত কাতরা 
এ দাসী; ক্ষম, মা, মোরে! হাঁসয়া কাহলা 
বসনধা, 'লো রঘুবধ্, সত্য যা দেখাল! 
লশ্ডভণ্ড কার লঙ্কা দণশ্ডিবে রাবণে 
পাঁত তোর। দেখ পুনঃ নয়ন মেলিয়া।' 

“দেখিনু, সরমা সাঁখ, সুর-বালা-দলে, 
নানা আভরণ হাতে, মন্দারের মালা, 
পট্টব্। হাঁস তারা বোঁড়ল আমারে । 
কেহ কহে, 'উঠ, সাতি, হত এত 'দনে 
দুরন্ত রাবণ রণে!' কেহ কহে, 'উঠ, 
রখুনন্দনের ধন, উঠ, ত্বরা করি, 
অবগাহ দেহ, দেবি, সুবাঁসত জলে, 
পর নানা আভরণ। দেবেন্দ্রাণী শী 
দবেন সীতায় দান আজি সীঁতানাথে ।' 

“কাহিনু, সরমা সাঁখ, করপুটে আম: 
ক কাজ, হে সূরবালা, এ বেশ ভূষণে 
দাসীরে ? যাইব আম যথা কান্ত মম. 
এ দশায়, দেহ আভ্ভ্রা; কাত্শালিনী সীতা, 
কাঙ্গাঁলনন-বেশে তারে দেখুন নমাণ 

“উত্তীরলা সুরবালা; 'শুন লো মোথাঁল! 
সমল খাঁনর গর্ভে মাঁণ: কিন্তু তারে 
পাঁর্কাঁর রাজ-হস্তে দান করে দাতা?" 

“কাঁদিয়া, হাঁসয়া, সই. সাঁজনু সত্বরে। 
হোরনু অদূরে নাথে, হায় লো. যেমাত 
কনক-উদয়াচলে দেব অংশুমালাী । 
পাগালনন প্রায় আম ধাইনু ধারিতে 
পদযূগ, সুবদনে 'জাগিনু অমাঁন ' 
সহসা, স্বজাঁন, যথা নাবলে দেউট, 
ঘোর অন্ধকার ঘর: ঘটল সে দশা 
আমার. আঁধার াব*ব দোখনু চোঁদিকে' 
হে বাধ, কেন না আম মারনু তখাঁন £ 
ক সাধে এ পোড়া প্রাণ বাঁহল এ দেহে ১" 
নীরাবলা িধুমুখী, নীরবে যেমাতি 
বীণা, ছণ্ড়ে তার যাঁদ। কাঁদয়া সরমা 
(রক্ষঃ-কুল-রাজ-লক্ষম রক্ষোবধু-রূপে) 
কাঁহলা: “পাইবে নাথে, জনক-নান্দীন' 
সত্য এ স্বপন তব, কাহনু তোমারে ! 
ভাসছে সাললে শলা, পড়েছে সংগ্রামে 
দেব-দৈত্য-নর-্রাস কুম্ভকর্ণ বলী: 
সোবিছেন বিভীষণ জিঙ্ক রঘুনাথে 

' পলস্তের পন্ত্র রাবণ। ৪৬ পেয়ে। 
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লক্ষ লক্ষ বীর সহ। মারবে পৌলস্ত্য 
। যথোচিত শাস্তি পাই; মাজবে দুম্মীত 

সবংশে! এখন কহ, কি ঘাঁটল পরে। 
অসীম লালসা মোর শুনিতে কাহিনী ।" 
আরাম্ভলা পুনঃ সতী সুমধুর স্বরে; 
“মিলি আঁখি, শশিমখ, দোখনু সম্মুখে 
রাবণে; ভূতলে, হায়, সে বীর-কেশরন, 
তুঙ্গ শৈল-শঙ্গ যেন চূর্ণ বজ্রাঘাতে! 

"কাঁহল রাঘব-বপু; 'ইন্দীবর আখ 
উল্মীলি, দেখ লো চেয়ে, ইন্দু-নিভাননে, 
রাবণের পরাক্রম! জগত-াবখ্যাত 
জটায়ু হানায় আজি মোর ভুজ-বলে! 
নিজ দোষে মরে মূঢ় গরুড়-নন্য-' 
কে কাহল মোর সাথে যুঝিতে বর্বরে 2" 

“ ধধর্ম্ম-কর্্ম সাধবারে মারনু সংগ্রামে, 
রাবণ";_কাঁহলা শঈর আতি মৃদু স্বরে 
'সম্মুখ সমরে পাড় যাই দেবালয়ে। 
ক দশা ঘটবে তোর, দেখু রে ভাঁবয়া 2 
শৃগাল হইয়া, লোভি, লোভালি 'সংহীরে! 
কে তোরে রক্ষিবে, রক্ষঃ? পাঁড়াল সঙ্কটে, 
লঙকানাথ. কার চুরি এ নারী-রতনে !" 

"এতেক কাঁহয়া বীর নীরব হইলা। 
তুলল আমায় পুনঃ রথে লঙ্কাপাতি। 
কৃতাঞ্জাল-পুটে কাঁদ কাঁহনু, স্বজাঁন, 
বীরবরে: সীতা নাম, জনক-দাহতা. 
রঘুবধ দাসী, দেব! শৃন্য ঘরে পেয়ে 
আমায়, হরিছে পাপী; কাহও এ কথা 
দেখা যাঁদ হয়, প্রভূ, রাববের সাথে !' 

“উঠিল গগনে রথ গম্ভীর নির্ঘোষে। 
শুনিন ভৈরব রব; দেখিনু সম্মুখে 
সাগর নীলোম্্মময়”*! বাঁহছে কল্পোলে 

শাঁপ দিয়া জলে. সাঁখ, চাঁহনু ডুবিতে : 
[নবারিল দুষ্ট মোরে! ডাঁকনু বারীশে, 
জলচরে মনে মনে, কেহ না শ্বীনল, 
অবহোল অভাগীরে! অনম্বর-পথে 
চীলল কনক-রথ মনোরথ-গাঁতি। 

"আবিলম্বে লঙ্কাপুরী শোভিল সম্মুখে । 
সাগরের ভালে, সাথ, এ কনক-পুরণী 
রঞ্জনেত্ব রেখ্দা! কিন্তু কারাগার যাঁদ 

৪৯ নীলতরঞ্গপূর্ণ। 
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সবর্ণ-গঠিত, তবু বন্দীর নয়নে 
কমনীয় কভু ি লো শোভে তার আভা? 
স্ববর্ণপিঞ্জর বল হয় কি লো সখী 
সে 'পিঞ্জরে বদ্ধ পাখী? দুঃীখনী সতত 
যে পিঞ্জরে রাখ তুমি কুঞ্জ-ীবহারিণী ! 
কুক্ষণে জনম মম, সরমা সন্দার! 
কে কবে শুনেছে, সখি, কহ, হেন কথা 2 
রাজার নান্দন আম, রাজ-কুল-বধ্, 
তবু বদ্ধ কারাগারে !”"_কাঁদলা রূপসী. 
সরমার গলা ধার; কাঁদিলা সরমা। 

কত ক্ষণে চক্ষুঃজল মুছি সুলোচনা 
সরমা কাঁহলা; “দৌব, কে পারে খাঁণ্ডিতে 
বিধির নিব্বন্ধ2 কিন্তু সত্য যা কাঁহলা' 
বস্ধা। বিধির ইচ্ছা, তে*ই লঙ্কাপতি 
আনিয়াছে হার তোমা! সবংশে মারবে 
দুষ্টমাত! বীর আর কে আছে এ পুরে 
বীরযোনি"ণ 2 কোথা, সতি, ব্রিভুবন-জয়ী 
যোধ যত? দেখ চেয়ে, সাগরের কূলে, 
শবাহারী জন্তু-পুঞ্জ ভূঞ্জছে উল্লাসে 
শব-রাশি! কান দিয়া শুন, ঘরে ঘরে 
কাঁদছে বিধবা বধূ! আশু পোহাইবে 
এ দুঃখ-শব্বরী তব! ফলিবে. কাহন, 
স্বপ্ন! বিদ্যাধরী-দল মল্দারের দামে 
ও বরাঙ্গ রঙ্গে আসি আশু সাজাইবে' 
ভোঁটবে রাঘবে তুমি, বসূধা কামিনী 
সরস বসন্তে যথা ভেটেন মধুরে! 
ভুলো না দাসীরে. সাধিৰ! যত দিন বাঁচি, 
এ মনোমন্দিরে রাখ, আনন্দে পৃঁজিব 
ও প্রাতিমা, নিত্য যথা, আইলে রজনী, 
সরসী হরষে পৃজে কোমাুঁদনী-ধনে। 

মধুসূদন রচনাবলশ 

বহ্ ক্লেশ, সৃকেশিনি, পাইলে এ দেশে। 

| কিন্তু নহে দোষী দাসী!” কাঁহলা সুস্বরে 
 মৈথিলী; “সরমা সাঁখ, মম হিতোষিণণী 
| তোমা সম আরা ক লো আছে এ জগতে 2 
৷ মরভূমে প্রবাহিণী মোর পক্ষে তুমি, 
রক্ষোবধূ! সুশশতল ছায়া-রৃপ ধার, 
তপন-তাপিত আমি, জুড়ালে আমারে! 

 মৃর্ভিমতী দয়া তুম এ নিদ্দ'য় দেশে' 
এ পাঁঙকল জলে পদ্ম! ভুজাঙ্গনশ-রূপন 

, এ কাল কনক-লঙ্কা-শিরে শিরোমাণি 
আর কি কাঁহব, সাঁথ ১ কাত্গাঁলনীী সীতা, 
তুমি লো মহাহ্ঁ*১ রত্ব! দরিদ্র, পাইলে 
রতন, কভু কি তারে অযতনে, ধাঁন 2" 

নাময়া সতীর পদে, কাহলা সরমা; 
 শবদায় দাসীরে এবে দেহ, দয়ামায় ! 
' না চাহে পরাণ মম ছাড়তে তোমারে, 
রঘু-কুল-কমালানি! কিন্তু প্রাণপাঁতি 
আমার, রাঘব-দাস; তোমার চরণে 
আস কথা কই আম, এ কথা শুনলে 
রুষবে লঙ্কার নাথ, পাঁড়ব সঙ্কটে !""২ 

কহিলা মোথল: “সাঁখ, যাও ত্বরা করি, 
' নিজালয়ে; শুনি আম দূর পদ-ধ্বান: 
শফাঁর বুঝ চেড়শদল আসছে এ বনে।" 

আতঙ্কে কুরঙ্গী যথা, গেলা দ্রুতগামী 
সরমা; রাঁহলা দেবী সে বজন বনে 

' একটি কুসৃম মাত্র অরণ্যে যেমাতি। 

পণ্চম 

হাসে নাশ তারাময়শ শনতরদশ-আলয়ে। 
[কিন্তু 'চন্তাকুল এবে বৈজয়ন্ত-ধামে 
মহেন্দ্র: কুস্ম-শয্যা ত্যাজ, মৌন-ভাবে 
বসেন ভ্রিদিব-পতি রত্র-সংহাসনে :_ 

৫০ বীর সন্তানের জল্মদাত্রণ লক্কা। 

ধে কাব্যে অশোকবনং নাম 
চতুর্থঃ সঞ্গঃ 

সর্গ 

সুবর্ণ-মান্দিরে সুপ্ত আর দেব যত।১ 
আঁভমানে স্বরীশ্বরী কাঁহলা সুস্বরে : 

"ক দোষে, সুরেশ, দাসী দোষী তব পদে: 
শয়ন-আগারে তবে কেন না কারছ 

৫১ মহা মূল্যবান। 
৫২ বাল্মশীক-রামায়ণে সরমা রাবণ-কতৃ্ক সাঁতার রক্ষণাবেক্ষণে নিযুন্ত হয়েছিল। 
*নাদ্রত দেবতামণ্ডলীর মধ্যে িনিদ্র দেবরাজ জ্যস--এর্্প কল্পনা হোমরের [1180-ঞর দ্বিতণয় 
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পদার্পণ 2 চেয়ে দেখ, ক্ষণেক মাদছে, 
উল্মশীলছে পুনঃ আখ, চমাঁক তরাসে 
মেনকা, উব্বশণী, দেখ, স্পন্দ-হশীন যেন! 

চন্র-পুত্তলিকা-সম চারু "চন্ত্রলেখা! 

নিদ্রা নাহ যান, নাথ, তোমার সমীপে, 
আর কারে ভয় তার? এ ঘোর নিশীথে. 
কে কোথা জাগিছে, বল? দৈত্য-দল আস 
বসেছে কি থানা "দয়া স্বর্গের দুয়ারে 2” 

উত্তারলা অসরার; “ভাবতোছি, দেবি, 
কেমনে লক্ষমণ শূর নাশিবে রাক্ষসে? 
অজেয় জগতে, সাত, বীরেন্দ্র রাবাঁণ।”" 

"পাইয়াছ অস্ত কান্ত": কহিলী পৌলোমী 
অনন্ত-যৌবনা, “যাহে বধিলা তারকে 
মহাশূর তারকারি; তব ভাগ্য-বলে, 
তব পক্ষ বির্পাক্ষ; আপনি পাব্বতন 
দাসীর সাধনে সাধবী কহিলা, সুসিদ্ 
হবে মনোরথ কালি; মায় দেবীশ্বরণী 
বধের বিধান কাহ দিবেন আপানি 
তবে এ ভাবনা, নাথ, কহ কি কারণে 2" 

উত্তরিলা দৈত্য-রপু: “সত্য যা কাহলে, 
দেবেন্দ্রাণ; প্রেরিয়াছি অস্ত্র লগকাপুরে : 
কিন্তু কি কৌশলে মায়া রাক্ষিবে লক্ষণে 
রক্ষোযুদ্ধে, বিশালাক্ষ,২ না পাঁর বুঁঝতে। 
জান আম মহাবলী সুমিন্রা-নন্দন ; 
[কন্তু দন্ত কবে. দেবি, আটে মৃগরাজে ? 
দম্ভোল-ীনর্োষ আম শান, সুবদনে ; 
মেঘের ঘর্ঘর ঘোর: দোঁখ ইরম্মদে : 
াবমানে আমার সদা ঝলে সৌদামিনী ; 
তবু থরথার হয়া কাঁপে, দোঁব. যবে 
নাদে রুষ মেঘনাদ, ছাড়ে হহ-ওকারে 
আঁগ্নময় শর-জাল বসাইয়া চাপে 
মহেম্বাস; এরাবত আস্থর আপানি 
তার ভীম প্রহরণে!” বিষাদে নিশ্বাস 
নীরাবলা সুরনাথ : ন*বাঁস বিষাদে 
(পাঁত-খেদে সতী-প্রাণ কাঁদে রে সতত !) 
বাঁসলা ন্রিদিব-দেবী দেবেন্দ্রের পাশ । 

সর্গে আছে। 
২ দীর্ঘনয়না। 
৪ নন্দন-কানন- স্বগরয় উপবন। 
দেবমাতা আঁদাঁতির থ' দেবগণ; এখানে বিশেষ করে ইন্দ্র। 

ও ডি ২ বধ করোছলেন। পৌরাণিক প্রসঙ্গ । ৭জনল। *ইন্দ্র 
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উব্বশী, মেনকা, রম্ভা, চারু "চন্রলেখা 
দাঁড়াইলা চার দিকে; সরসে যেমাত 
সুধাকর-কর-রাশি বেড়ে নিশাকালে 
নীরবে মদত পদ্মে। কিম্বা দীপাবল 
আম্বকার পাঁঠতলে শারদ-পার্বণে, 
হর্ষে মগ্ন বঙ্গ যবে পাইয়া মায়েরে 

চর-বাঞ্থা! মৌনভাবে বাঁসলা দম্পতী; 
হেন কালে মায়া-দেবী উতারলা তথা। 
রতন-সম্ভবা বিভা 'দিবগ্ণ বাঁড়ল 
দেবালয়ে : বাড়ে যথা রাঁব-কর-জালে 
মন্দার-কাণ্চন-কান্তিত নন্দন-কাননে৭! 

সসম্দ্রমে প্রণামলা দেব দেবী দোঁহে 
পাদপদ্মে। স্বর্ণাসনে বাঁসলা আশশীষ 

ই মায়া। কৃতাঞ্জাল-পুটে সুর-কুল-নাঁধ 
_সাধিলা, “কি ইচ্ছ্মু, মাতঃ, কহ এ দাসেরে 2” 

উত্তরিলা মায়াময়ী; “যাই, আঁদতেয়,« 
লঙ্কাপুরে; মনোরথ তোমার পারব; 
রক্ষঃকুল-চূড়ামাঁণ চার্ণব কৌশলে 

। আঁজ। চাহি দেখ ওই পোহাইছে নিশি। 
আঁবলম্বে, পুরন্দর.৬ ভবানন্দময়ী 
উষা দেখা 'দবে হাঁস উদয়-শখরে : 
লঙ্কাৰ পঙ্কজ-রাঁব যাবে অস্তাচলে ! 
নিকৃঁম্ভিলা যজ্াগারে লইব লক্ষমণে, 
অসুরারি। মায়া-জালে বোঁড়ব রাক্ষসে। 
নরস্ত্, দুক্বল বলশ দৈব-অস্ত্রাঘাতে, 

। অসহায় (সংহ যেন আনায়" মাঝারে) 
মারবে. বিধির বাধ কে পারে লাঁজ্ঘতে ? 
মরবে রাবণি রণে; কিন্তু এ বারতা 
পাবে যবে রক্ষঃ-পাঁতি, কেমনে রাক্ষিবে 
তুমি রামানুজে, রামে, ধীর বিভীষণে 
রবু্-গগন্র ৮ পূুত্রশোকে বিকল, দেবেন্দ্র, 
পঁশিবে সমরে শৃর কৃতান্ত-সদৃশ 
সমবাহ! কার সাধ্য বিমুখিবে তারে 2 

ভাব দেখ. সুরনাথ, কহিনু যে কথা ।” 
উত্তরিলা শচকান্ত নমুচিসৃদন* - 

“পড়ে যাঁদ মেঘনাদ সৌমান্রর শরে 
মহামায়া, সুর-সৈন্য সহ কালি আমি 

ও মন্দার-কাণ্ুন-কাল্ত__পাঁরজাত ফুলের স্বর্ণবর্ণ। 

৬ ইন্দ্র। 



৭8 মধুসূদন রচনাবলন 

রক্ষিব লক্ষণে পাশ রাক্ষস-সংগ্রামে। 
না ডরি রাবণে, দেবি, তোমার প্রসাদে! 
মার তুমি আগে, মাতঃ, মায়া-জাল পাতি, 
কৰ্বংর-কুলের গৰ্র্ব, দুম্মদ সংগ্রামে, 
রাবাঁণ! রাঘবচন্দ্র দেব-কুল-প্রয়; 
সমাঁরবে প্রাণপণে অমর, জনি. 
তার জন্যে। যাব আমি আপনি ভূতলে 
কালি, দূত ইরম্মদে দশ্ধিব কব্বরে।" 

বাজ্জ্র!” কাহিলেন মায়া, “পাইনু পিরীতি 
তব বাক্যে, সুরশ্রেষ্তধ! অনুমাত দেহ, 
যাই আম লঙকাধামে!" এতেক কা হয়া, 
চলি গেলা শল্তীশ্বরী আশনষী দোহারে ।-- 
দেবেন্দ্রের পরে নিদ্রা প্রণামলা আঁস। 

ইন্দ্রাণীর কর-পদ্ম ধাঁরয়া কৌতুকে, 
প্রবোশিলা মহা-ইন্দ্র শয়ন-মন্দিরে_- 
সুখালয়! চিন্রলেখা, উব্বশী, মেনকা. 
রম্ভা, নিজ গৃহে সবে পাঁশিলা সত্বরে। 
খুঁললা নৃপুর. কাণ্টী, কঙ্কণ, কাঁঙ্কণন 
আর যত আভরণ; খুঁললা কাঁচাল : 
শুইলা ফুূল-শয়নে সৌর-কর-রাশি- 
রূপপিণী সুর-সূল্দরী। সুস্বনে বাঁহল 
পাঁরমলময় বায়ূ, কভু বা অলকে, 

কভু উচ্চ কুচে, কভু ইন্দু-নিভাননে 
কার কেলি, মন্ত যথা মধুকর,. যবে 
প্রফ্রীল্লত৯ ফূলে আল পায় বন-স্থলে! 

স্ব্গের কনক-দবারে উতাঁরলা মায়া 
মহাদেবী: সৃনিনাদে আপাঁন খুলল 
হৈম দবার। বাহরিয়া বিমোহিনী, 
স্বপন-দেবীরে স্মার, কহিলা সস্বরে 

“যাও তুমি লঙ্কাধামে, যথায় বিরাজে 
শাবিরে সৌমিত্র শূর। সামন্রার বেশে 
বাঁস শিরোদেশে তার, কহিও, র্গাঁণ, 
এই কথা; উঠ, বংস, পোহাইল রা'তি। 
লঙ্কার উত্তর দ্বারে বনরাজশী মাঝে 
শোভে সরঃ: কূলে তার চণ্ডনর দেউল 
স্বর্ণময়; স্নান করি সেই সরোবরে, 
তুলিয়া শবাঁবধ ফুল. পূজ ভান্ত ভাবে 
দানব-দমন মায়ে। তাঁহার প্রসাদে, 

৯ হওয়া উঁচত প্রফুল্প। 

বনাশিবে অনায়াসে দুম্মদ রাক্ষসে, 
যশস্বি! একাকণ, বংস, যাইও সে বনে। 
আঁবিলম্বে, স্বপ্ন-দোবি, যাও লঙকাপুরে : 
দেখ, পোহাইছে রাতি, বিলম্ব না সহে।" 

চঁলি গেলা স্বগ্ন-দেবী; নীল নভঃ-স্থল 
উজলি. খাঁসয়া যেন পড়ল ভূতলে 
তারা! ত্বরা উর যথা শাবর মাঝারে 
বিরাজেন রামানূজ, সমনত্রার বেশে 
বাঁস শিরোদেশে তাঁর, কাহলা সংস্বরে 
কুহকিনী; “উঠ, বংস, পোহাইল রাঁত। 
লঙকার উত্তর দ্বারে বনরাজী মাঝে 
শোভে সরঃ; কূলে তার চন্ডীর দেউল 
্বর্ণময়; স্নক্ন কার সেই সরোবরে, 
তুলয়া বিবিধ ফুল, পৃজ ভান্ত-ভাবে 
দানব-দমনী মায়ে। তাঁহার প্রসাদে, 
বিনাশিবে অনায়াসে দুম্মদ রাক্ষসে, 
যশাস্ব! একাকণ, বংস, যাইও সে বনে।" 

চমকি উঠিয়া বল চাহিলা চোঁদকে! 
হায় রে. নয়ন-জলে ভিজল অমান 
বক্ষঃস্থল! “হে জননি." কহিলা বিষাদে 
বীরেন্দ্র, “দাসের প্রাতি কেন বাম এত 
তুমি; দেহ দেখা পুনঃ, পুঁজ পা দুখান: 
পুরাই মনের সাধ লয়ে পদ-ধূলি, 
মা আমার! যবে আম দায় হইনু, 
কত যে কাঁদলে তুমি, স্মারলে বিদরে 
হৃদয়! আর কি. দোব, এ বৃথা জনমে 
হোরিব চরণ-যুগ ১" মুছি অশ্রু-ধারা 
চাঁললা বীর-কুঞ্জর কুঞ্জর-গমনে 
যথা বিরাজেন প্রভূ রঘু-কুল-রাজা। 

কাহলা অনুজ, নাম অগ্রজের পদে: 
"দোখনু অদ্ভূত স্বপ্ন, রঘু-কুল-পাঁত। 
শিরোদেশে বাস মোর সুমিত্রা জনননী 
কাঁহলেন; 'উঠ, বংস, পোহাইল রাতি। 
লঙ্কার উত্তর দ্বারে বনরাজী মাঝে 
শোভে সরঃ;: কূলে তার চণ্ডীর দেউল 
স্বর্ণময়: স্নান কার সেই সরোবরে, 
তুলিয়া বিবিধ ফুল. পৃজ ভন্তি-ভাবে 
দানব-দমনী মায়ে। তাঁহার প্রসাদ, 
বনাঁশবে অনায়াসে দুম্মদ রাক্ষসে, 

১০ এইর্প ছদ্মবেশে স্বগ্নে বা বাস্তঙে কোনো দেবদেবীর দেখা দেওয়া হোমরীয় রীতি অনুসরণের 
ফল । 
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যশাস্ব! একাকী, বংস, যাইও সে বনে? 
এতেক কাঁহয়া মাতা অদৃশ্য হইলা। 
কাঁদয়া ডাকিনু আম, কিন্তু না পাইনু 
উত্তর। ক আজ্ঞা তব. কহ, রঘুমাণি ? 

জিজ্ঞাঁসলা 'বিভীষণে বৈদেহী-বিলাসী;__ 
“কি কহ. হে মিত্রবর, তুমি? রক্ষঃপুরে 
রাঘব-রক্ষণ তুমি 'বাঁদত জগতে ।" 

উত্তারলা রক্ষঃশ্রেষ্ঠ; “আছে সে কাননে 
চণ্ডীর দেউল, দেব, সরোবর-কূলে। 
আপান রাক্ষস-নাথ পৃজেন সতাঁবে 
সে টদ্যানে; আর কেহ নাঁহ যায় কভু 
ভয়ে, ভয়ঙ্কর স্থল! শুনোছ দুয়ারে 
আপাঁন ভ্রমেন শম্ভু-ভীম-শল-পাণ। 
যে পজে মায়েবে সেথা জয়শ সে জগতে! 
আর ক কাঁহব আম 2 সাহসে যদ্যাঁপ 
প্রবেশ কারতে বনে পারেন সৌমার, 
সফল, হে মহারাঁথ, মনোরথ তব!” 

"রাঘবের আজ্ঞাবন্তর্ঁ, রশ্ঃ-কুলোত্তম, 
এ দাস”: কহিলা বলী লক্ষণ, “যদ্যাঁপ 
পাই আজ্ঞা, অনায়াসে পাঁশব কাননে! 
কে রোধবে গতি মোর?” সুমধুর স্বরে 
কহিলা রাঘবে*বর, "কত যে সয়েছ 
মোর হেতু তুম, বংস. সে কথা স্মারলে 
না চাহে পরাণ মোর আর আয়াঁসতে-১ 
তোমায়! কিন্তু ক কার” কেমনে লাঁঙ্খব 
দৈবের নিব্বন্ধি, ভাই 2 যাও সাবধানে. 
ধম্স-বলে মহাবলী! আয়সী১২-সদৃশ 
দেবকুল-আনূকূল্য রক্ষক তোমারে 1" 

প্রণমি রাঘব-পদে, বন্দি বভ ঈষণে 
সৌমান্র, কৃপাণ করে, যাত্রা কার বলী 
[নর্ভয়ে উত্তর দ্বারে চ?ললা সত্বরে। 

জাগিছে সগ্রীব মির বীতিহোন্ন৯ৎ-রুপী 
বীর-বল-দলে তথা । শুন পদধবান, 
গম্ভীরে কাহলা শুর: “কে তুমি কি হেতু 
ঘোর নিশাকালে হেথা; কহ শীঘ্র কার. 
বাঁচতে বাসনা যাঁদ! নতৃবা মারব 
[িলাঘাতে চার্ণ শিরঃ!” উত্তারলা হাঁস 
রামান্জ. “রক্ষোবংশে ধবংস, বারমাণি! 
রাঘবের দাস আমি।” আশু অগ্রসাঁর 

সি স্পিশ শশী শশা শিস 
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১১ রেশ দিতে। ১২ আয়সী লৌহবর্ম। 

সাগ্রীব বাঁন্দলা সখা বীরেন্দ্র লক্ষণে । 
মধুর সম্ভাষে তুষি 'কাচ্কিন্ধ্যা-পাঁতিরে, 
চলিলা উত্তর মুখে উীর্্মিলা-বিলাসী। 

কত ক্ষণে উতরিয়া উদ্যান-দুয়ারে 
ভীম-বাহু, সাঁবস্ময়ে দোখলা অদূরে 
ভীষণ-দর্শন-মৃর্ত! দশীপছে ললাটে 
শশিকলা, মহোরগ-ললাটে যেমাতি 
মাণ। জটাজ্ট শিরে, তাহার মাঝারে 
জাহবীর ফেন-লেখা, শারদ নিশাতে 
কৌমুদীর রজোরেখা মেঘমুখে যেন! 
বিভাত-ভূষত অঙ্গ; শাল-বৃক্ষ-সম 
ব্রশূল দক্ষিণ করে! 'চিনিলা সৌমান্র 
ভূতনাথে। নিচ্কোষিয়া তৈজস্কর আস, 
কাঁহলা বীর-কেশরী; “দশরথ রথ, 
রঘুজ-অজ-অগ্গজ.১৪ 'বখ্যাত ভুবনে, 
তাঁহার তনয় দাস ধিমে তব পদে, 
চন্দ্রচুড়! ছাড় পথ; পৃঁজিব চণ্ডশীরে 
প্রবোশি কাননে; নহে দেহ রণ দাসে! 
সতত অধর্্ম কর্মে রত লঙ্কাপাঁত: 
তবে যাঁদ ইচ্ছ রণ, তার পক্ষ হয়ে, 
[বব্পাক্ষ, দেহ রণ বিলম্ব না সহে! 
ধর্মে সাক্ষী মানি আম আহবহানি তোমারে; 
সত্য মাঁদ ধর্ম, তবে অবশ্য জিনিব!” 

যথা শুনি বজ্র-নাদ, উত্তরে হুঙ্কার 
'গাররাজ. বৃষধ্জ কাঁহলা গম্ভীরে! 
"বাখাঁন সাহস তোর. শর-চূড়া-মাণি 
লক্ষণ' কেমনে আম যাাঝ তোর সাথে! 
প্রসন্ন প্রসয়ময়ী আজ তোর প্রাত, 
ভাগ্যধর!” ছাড় দিলা দুয়ার দুয়ারী 
কপদ্দ; কানন মাঝে পাঁশলা সৌমান্র। 

ঘোর [সংহনাদ বীর শুনিলা চমাক। 

কাঁপল 'নাঁবড় বন মড় মড় রবে 
শাঁদকে! আইল ধাই রন্ত-বর্ণআঁখি 
হর্যাক্ষ, আস্ফালি পচ্ছ, দল্ত কড়মাঁড়। 
জয রাম নাদে রথ উলাঁঙ্গলা আসি।১৫ 
পলাইল মায়া-সংহ, হুতাশন-তেজে 
তমঃ যথা । ধীরে ধীরে চাললা নিভয়ে 
ধীমান্। সহসা মেঘ আবারল চাঁদে 
নির্ঘোষে! বাঁহল বায়ু হুহুঙ্কার স্বনে! 

১৩ বীতহোন্র আঁশ্ন। 

১৪ রঘুজ-অজ-অঞ্গজ--রঘুর পুত্র অজ, তার পন্ত। দশরথের পরিচয়! 
১৫ এই মাযাসিংহের কল্পনায় তাসোর ']6:0581617 19611555ণ কাব্যের প্রভাব আছে। 



৭৬ মধ,সন্দন 

চকমাঁক ক্ষণপ্রভা শোঁভল আকাশে, 
দিবগণ আঁধার দেশ ক্ষণ-প্রভা-দানে ! 
কড় কড় কড়ে বজ্র পাঁড়ল ভূতলে 
মুহূর্মহঃ! বাহ্-বলে উপাঁড়লা তরু 

প্রভঞ্জন! দাবানল পাঁশল কাননে! 
কপিল কনক-লগকা, গাঁজ্জল জলাধ 
দূরে, লক্ষ লক্ষ শঙ্খ রণক্ষেত্রে যথা 
কোদণ্ড-টগ্কার সহ মিশিয়া ঘর্ঘরে। 

অটল অচল যথা দাঁড়াইলা বলী 
সে রৌরবে !১৬ আচাম্বিতে নাবল দাবাগ্ন; 
থামিল তুমুল ঝড়: দেখা দিলা পুনঃ 
তারাকান্ত; তারাদল শোঁভিল গগনে! 
কুসুম-কুন্তলা মহা হাঁসলা কোতুকে। 
ছাঁটিল সৌরভ; মন্দ সমীর স্বানলা। 

সববস্ময়ে ধীরে ধীরে চলিলা সুমাতি। 
সহসা পারল বন মধুর নিকণে! 
বাঁজল বাঁশরী, বীণা, মৃদঞ্গ, মান্দিরা, 
সপ্তস্বরা; উথ্থালল সে রবের সহ 
স্রী-কণ্ঠ-সম্ভব রব, চিত্ত বিমোঁহয়া ! 

দোখলা সম্মুখে বল, কুস্ম-কাননে, 
বামাদল, তারাদল ভূপাঁতত যেন! 
কেহ অবগাহে দেহ স্বচ্ছ সরোবরে. 
কৌমুদী নিশীথে যথা! দুকৃূল, কাঁচাল 
শোভে কূলে, অবয়ব বিমল সাঁললে, 
মানস-সরসে, মার, স্বর্ণপদ্ম যথা ' 
কেহ তুলে পুষ্পরাঁশ: অলঙকারে কেহ 
অলক, কাম-নিগড়! কেহ ধরে করে 

কোলম্বক১"; ঝকঝকে হৈম তার তাহে, 
সঙ্গীত-রসের ধাম! কেহ বা নাচিছে 
সুখময়ী:; কুচযুগ পীীবর মাঝারে 
দুলছে রতন-মালা, চরণে বাজছে 
নূপুর, নিতম্ব-বিম্বে কাণিছে১৮ রশনা৯৯! 
মরে নর কাল-ফণণ-ন*বর-দংশনে :_ 
কিন্তু এ সবার পৃষ্ঠে দুলছে যে ফণট 
মাঁণময়, হোর তারে কাম-বিষে জবলে 
পরাণ! হেোরিলে ফণী পলায় তরাসে 
যার দবীষ্ট-পথে পড়ে কৃতান্তের দূত; 
হায় রে, এ ফণ হেরি কে না চাহে এরে 

১৬ রৌরব_অশ্নিময় নরক। 
২০ বসন্তকালের সখা অর্থাং কোকিল। 
২৩ সদ্যোজশীবশ- ক্ষণস্থায়শী। 

১৭ বীণার ঠাট। 

রচনাবলশ 

বাঁধতে গলায়, শিরে, উমাকান্ত যথা, 
_ ভূজঙ্গ-ভূষণ শৃূলশী? গাইছে জাগিয়া 
 তরুশাখে মধুসখা২০; খেলিছে অদূরে 
 জলযল্ত্২১; সমঁরণ বাঁহছে কৌতুকে, 
পাঁরমল-ধন লুট কুসুম-আগারে! 

গাইল; “স্বাগত, ওহে রঘু-চূড়া-মাণ ! 
নাহ নিশাচরী মোরা, ব্রিদব-নিবাসী 
নন্দন-কাননে, শর. সুবর্ণমল্দিরে 
করি বাস; কার পান অমৃত উল্লাসে : 
অনন্ত বসন্ত জাগে যৌবন-উদ্যানে : 
উরজ২ কমল-যুগ প্রফূল্প সতত. 
না শুখায় সুধারস অধর-সরসে ; 
অমরী আমরা, দেব! বাঁরনু তোমারে 
আমা সবে: চল, নাথ, আমাদের সথে। 

কঠোর তপস্যা নর করে যুগে যুগে 
লাঁভতে যে সুখ-ভোগ, দিব তা তোমারে, 

, গুণমাণ! রোগ, শোক-আদ কাট যত 
. কাটে জীবনের ফুল এ ভব-মণ্ডলে. 

না পশে যে দেশে মোরা আনন্দে নিবাস 
চরাদন!”" করপুটে কাহলা সৌঁমিন্রি, 
“হে সুর-সূন্দরী-বৃন্দ, ক্ষম এ দাসেরে' 
অগ্রজ আমার রথন বিখ্যাত জগতে 

' রামচন্দ্র, ভার্যযা তাঁর মোথলী; কাননে 
একাঁকনী পাই তাঁরে আঁনয়াছে হার 
রক্ষোনাথ। উদ্ধারব, ঘোর যুদ্ধে নাঁশি 

. ব্রাক্ষসে, জানকী সতশ; এ প্রাতিজ্ঞা মম 
সফল হউক, বর দেহ, স.রাঙ্গনে। 

তোমা সবে।” মহাবাহ এতেক কাঁহয়া 
দোঁখলা তুলিয়া আঁখি, বিজন সে বন' 
চলি গেছে বামাদল স্বপনে যেমতি, 

কিম্বা জলাবম্ব যথা সদা সদ্যোজীবন ২" * 
, কে বুঝে মায়ার মায়া এ মায়া-সংসারে * 
ধরে ধীরে পুনঃ বলী চলিলা 'বিস্ময়ে। 
কত ক্ষণে শরবর হোরলা অদূরে 
. সরোবর, কূলে তার চণ্ডীর দেউল, 
সুবর্ণসোপান শত মান্ডত রতনে। 
 দেখিলা দেউলে বল দীপিছে প্রদীপ: 

১৯ মেখলা। 

২২ক্তন। 
১৮ বাজছে । 
২ জলের ফোয়ারা। 
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পশঠতলে ফুলরাশ; বাঁজছে ঝাঁঝরা, 
শঙ্খ, ঘণ্টা; ঘটে বার; ধূম, ধূপদানে 
পুঁড়, আমোদছে দেশ, মাশিয়া সুরাভ 
কুস্ম-বাসের সহ। পশিয়া সাঁললে 
শ:রেন্্, করিলা স্নান; তুঁললা যতনে 
নশলোংপল; দশ দিশ পারল সৌরভে। 

প্রবোশ মন্দিরে তবে বীরেন্দ্র-কেশরী 
সৌমান্র, পৃঁজলা বলী সিংহবাহনঈরে 
যথাঁবাধ। "হে বরদে” কাঁহলা সাম্টা্গে 
প্রণময়া রামানুজ, দেহ বর দাসে! 
ন'শি রক্ষঃ-শুরে, মাতঃ, এই ভিক্ষা মাঁগ 
মানব-মনের কথা, হে অন্তর্যামানি, 
তুমি যত জান, হায়, মানব-রসনা * 
পারে কি কাহতে তত? খত সাধ মনে, 
পৃরাও সে সবে. সাধিৰ!”" গরাজল দূরে 
মেঘ; বজ্রনাদে লঙ্কা উঠল কাঁীপয়া 
সহসা! দুীলল,. যেন ঘোর ভূকম্পনে 
কানন, দেউল, সরঃথর থব থরে! 

সম্মুখে লক্ষণ বলণী দোৌখলা কাণ্ন- 
[সিংহাসনে মহামায়ে। তেজঃ রাশ রাশ 
ধাঁধল নয়ন ক্ষণ বিজলী-ঝলকে! 
আঁধার দেউল বল হেরিলা সভয়ে 
চোৌঁদক! হাসলা সতী: পলাইল তমঃ 
্ুতে: দিব্য চক্ষ2ঃ লাভ কাঁরলা সুমাত! 
মধুর স্বর-তরঙ্গ বাহল আকাশে । 

কাহলেন মহামায়া: “সংপ্রসন্ন আজ, 
রে সতী-সামিন্রা-সৃত. দেব দেবী যত 
তোর প্রাত। দেব-অস্ত্র প্রোরয়াছে তোরে 
বাসব: আপাঁন আম আপসিয়াঁছ হেথা 
সাধতে এ কার্য তোর 1শবের আদেশে । 

ধার, দেব-অস্ত্র, বাল, 'বভীষণে লয়ে, 
যা চাল নগর-মাঝে, যথায় রাবাঁণ, 

২৪ মলটনের 79190156 1.050-এর প্রভাব-_ 

অদৃশ্য; 'নকষে যথা আস, আবাঁরব 
মায়াজালে আম দোঁহে। ভয় হৃদয়ে, 
যা চলি, রে ষশাস্ব!” প্রণাম শুরমাঁণ 
মায়ার চরণ-তলে, চলিলা সত্বরে 
যথায় রাঘব-শ্রেণ্ঠ। কৃজনিল জাগি 
পাখী-কুল ফুল-বনে, যল্ত্রদল যথ। 
নহোংসবে পূরে দেশ মঙ্গল-নিকণে ! 

তরুরাজী: সমীরণ বাহলা সুদ্বনে। 
“শুভ ক্ষণে গর্ভে তোরে লক্ষণ, ধারল 

সামন্রা জননী তোর !”-_কাঁহলা আকাশে 
আকাশ-সম্ভবা বাণশ,_“তোর ক্ণীর্ত-গানে 
পরবে ভ্রলোক আজ, কহিনু রে তোরে! 
দেবের অসাধ্য কর্ম সাঁধাঁল, সৌমিত্র, 
তুই! দেবকুল-তুল্য অমর হইি!” 
নীরবিলা সরস্বতী: কৃজানল পাখা 
সূমধূরতর স্বরে সে নিকুঞ্জ-বনে। 

কুসুম-শয়নে যথা সুবর্ণ-মান্দিরে 
বরাজে বীরেন্দ্র বলা ইন্দ্রাজৎ, তথা 
পাঁশল কৃজন-ধবনি সে সুখ-সদনে। 
জাগলা বীর-কুঞ্জর কুঞ্জবন-গণীতে। 
প্রমীলার করপদ্ম করপদ্মে ধার 
রথীন্দ্র, মধুর স্বরে, হায় রে, যেমাত 
নালনীর কানে আল কহে গহ্জারয়া 
প্রেমের রহস্য কথা, কহিলা (আদরে 
দাদ্ব নমশলিত আঁখি), "ডাকছে কৃজনে, 
হৈমবতা উষা তুম, রূপাঁস, তোমারে 

পাখী-কুল! মিল, প্রিয়ে, কমল-লোচন! 
উঠ, চিরানন্দ মোর! স্যকান্তমণি- 
সম এ পরাণ, কাল্তা; তুমি রাবচ্ছাব;_- 
তেজোহীন আম তুমি মুাদলে নয়ন। 
ভাগ্য-বুক্ষে ফলোত্তম তুমি হে জগতে 

আমার। নয়ন-তারা! মহাহ্ রতন। 
: ৬।১ দেখ, শাশমবীখ, কেমনে ফযটছে, 
চুর কার কান্তি তব মঞ্জ: কুঞ্জবনে 
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কুসুম!” চমাক রামা উঠিলা সত্বরে,_ 
গোঁপনী কামিনী যথা বেণুর সুরবে !২ও 

আবারলা অবয়ব সুচারু-হাঁসনী 
শরমে। কহিলা পুনঃ কুমার আদরে; 
"পোহাইল এতক্ষণে 'তামর শব্বরী; 
তা না হলে ফুটিতে কি তুমি, কমাঁলান, 
জড়াতে এ চক্ষুঃদ্বয় 2 চল, 'প্রয়ে, এবে 
[বিদায় হইব নামি জননীর পদে! 
পরে যথাঁবাধ পৃঁজ দেব বৈশ্বানরে, 
ভীষণ-অশাঁন-সম শর-বাঁরবণে 

রামের সংগ্রাম-সাধ মিটাব সংগ্রামে ।" 
সাঁজলা রাবণ-বধ্, রাবণ-নন্দন, 

অতুল জগতে দোঁহে; বামাকুলোত্তম। 
প্রমীলা, পুরুষোত্তম মেঘনাদ বলী' 
শয়ন-মন্দির হতে বাহরিলা দোহে-- 
প্রভাতের তারা যথা অরুণের সাথে! 
লঙ্জায় মালনমূখী পলাইলা দূরে 
(শাশর অমৃতভোগ ছাঁড় ফুলদলে) 

খদ্যোত; ধাইল আল পাঁরমল-আশে : 
গাইল কোকিল ডালে মধু পণ্চস্বরে : 
বাঁজল রাক্ষস-বাদ্য: নামল রক্ষক: 
জয় মেঘনাদ নাদ উঠিল গগনে! 

দম্পতী। বাঁহল যান যান-বাহ-দলে 
মন্দোদরী মাহীর স.বর্ণ-মাঁন্দরে। 
মহাপ্রভাধর গৃহ; মরকত. হীরা, 
দবরদ-রদ-মাণ্ডিত, অতুল জগতে । 
নয়ন-মনোরঞ্জন যা কিছ সৃজিলা 
বিধাতা, শোভে সে গৃহে! ভ্রামছে দুয়ারে 
প্রহরিণ, প্রহরণ কাল-দণ্ড-সম 
করে; অশ্বারূঢ়া কেহ; কেহ বা ভূতলে। 
তারাকারা দপাবলী দীপছে চোঁদকে। 

কানন-সৌরভ-বহ। উথাঁলছে মৃদু 
বীণা-ধনি, মনোহর স্বপন যেমাতি! 

প্রমীলা সুন্দরী সহ, সে স্বর্ণ-মান্দরে। 
ন্িজটা নামে রাক্ষস আইল ধাইয়া। 

নিকম্ভিলা-যজ্ঞ সাঙ্গ করি আমি আজ 

২ ব্রজলণলার উল্লেখ । 

যুঁঝব রামের সঙ্গে পিতার আদেশে, 
নাঁশব রাক্ষস-রপু; তেই ইচ্ছা করি 
পাাঁজতে জননী-পদ। যাও বার্তা লয়ে; 
কহ, পাত্র পুত্রবধূ দাঁড়ায়ে দুয়ারে 
তোমার, হে লত্কেশবার'” সাম্টাঞ্জে প্রণাম, 
কাহল শরে '্রিজটা, (বিকটা রাক্ষসশী) 
"শবের মান্দরে এবে রাণী মন্দোদরণী. 
যুবরাজ! তোমার মঞ্গল-হেতু তিনি 
আঁনদ্রায়, অনাহারে পৃজেন উমেশে 
তব সম পত্র, শুর, কার এ জগতে 2 
কার বা এ হেন মাতা?" এতেক কাহিয়া 
সৌদামনী-গাঁতি দৃতাঁ ধাইল সত্বরে। 

গাইল থায়কা-দল স.যল্ত-মিলনে ৮ 
“হে কৃত্তিকে হৈমবাঁতি, শান্তধর তব 
কার্তকেয় আস দেখ তোমার দুয়ারে, 
সঙ্গে সেনা সুলোচনা! দেখ আস সুখে, 
রোহিণ-গাঁঞ্জনী বধূ: পত্র, যাঁর রূপে 
শশাঙ্ক কলঙ্ক মানে! ভাগাবতা তুম । 
ভূবন-বিজয় শূর ইন্দ্রাজং বলী-_ 
ভুবন-মোহিনী সত প্রমীলা সুন্দরী!" 

বাহারিলা লঙ্কে*বরী শিবালয় হতে । 
প্রণমে দম্পতী পদে। হরষে দূজনে 
কোলে কার, শিরঃ ছুঁম্ব, কাঁদলা মাহ! 
হায় রে. মায়ের প্রাণ, প্রেমাগার ভবে 
তুই, ফুলকুল যথা সৌরভ-আগার, 
শুন্ত মুক্তার ধাম, মাঁণময় খান। 

শরাঁদল্দু পদ: বধ শারদ-কোমুদী : 

তারা-ীকরণীটিনী 'নাশসদৃশী আপাঁন 
রাক্ষস-কুল ঈশ্বরী! অশ্র-বারি-ধারা 
শাশর, কপোল-পর্ণে পড়িয়া শোভিল! 

কাহলা বারেন্দ্র; "দোব, আশীষ দাসেরে। 
[নিকুম্ভিলা-যজ্ঞ সাঙ্গ করি যথাঁবাঁধ, 
পাঁশব সমরে আজ, নাঁশব রাঘবে 
শিশু ভাই বীরবাহ; বাঁধয়াছে তারে 
পামর। দোখব মোরে নিবারে 'ি বলে? 
দেহ পদ-ধূলি, মাতঃ! তোমার প্রসাদে 
নার্্বঘয কারব আজ তক্ষ শর-জালে 
লঙ্কা! বাঁধ দিব আনি তাত বভীষণে 
রাজদ্রোহী! খেদাইব সগ্রীব, অঞ্গদে 

সাগর অতল জলে!” উত্তারলা রাণণ, 
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মুছিয়া নয়ন-জল রতন-অচিলে;_ 
"কেমনে বিদায় তোরে কার রে বাছনি! 

আঁধার হৃদয়াকাশ, তুই পূর্ণ শশী 
আমার। দুরন্ত রণে সাীতাকান্ত বলা; 
দুরন্ত লক্ষ্মণ শুর; কাল-সর্প-সম 
দয়া-শৃন্য বভীষণ! মত্ত লোভ-মদে, 
স্ববন্ধ্-বাম্ধবে মৃঢ় নাশে অনায়াসে, 
ক্ষুধায় কাতর ব্যাঘ্ গ্রাসয়ে যেমৃতি 
স্বাশিশু! কুক্ষণে, বাছা, নিকষা শাশুড়ী 
ধরোছলা গে দুস্টে, কাঁহন্ রে তোরে! 
এ কনক-লঙুকা মোর মজালে দুম্মীতি!” 

হাঁসয়া মায়ের পদে উত্তীরলা রথী:__ 
"কেন, মা, ডরাও তুমি রাঘবে লক্ষণে, 
রক্ষোবৈরী 2 দুই বার পতার আদেশে 
তুমুল সংগ্রামে আমি বিমুখনু দোঁহে 
আগ্নময় শর-জালে! ও পদ-প্রসাদে 
চর-জয়ী দেব-দৈত্য-নরের সমরে 
এ দাস! জানেন তাত 'বিজ্ীষণ, দোবি, 
তব পূত্র-পরাক্রম; দম্ভোলি-ীনক্ষেপী 
সহত্রাক্ষ সহ যত দেব-কুল-রথী; 
পাতালে নাগেন্দ্র, মর্ত্যে নরেন্দ্র ক হেতু 
সভয় হইলা আজ, কহ, মা, আমারে 2 
ক ছার সে রাম তারে ডরাও আপাঁন 7" 

মহাদরে শিরঃ চুম্বি কাহলা মাহষী: - 
“মায়াবী মানব, বাছা, এ বৈদেহন-5। ও, 
নতুবা সহায় তার দেবকুল যত 
নাগ-পাশে যবে তুই বাঁধাল দুজনে, 
কে খুলল সে বন্ধন? কে বা বাঁচাইল, 
1নশারণে যবে তুই বাঁধাল রাঘবে 
সসৈন্যেঃ এ সব আম না পার বাঁঝতে! 
শুনোছ মৌথলী-নাথ আদোশলে, জলে 
ভাসে শলা, 'নাবে আঁণ্ন; আসার বরষে! 
মায়াবী মানব রাম! কেমনে, বাছনি, 
বিদাইব তোরে আম আবার যাঁঝতে 
তার সঙ্গে? হায়, বাধ, কেন না মারল 
কুলক্ষণা সূর্পণখা মায়ের উদরে।" 
এতেক কহিয়া রাণী কাঁদলা নীরবে। 

কাঁহলা বীর-কুঞ্জর; “পূর্ব-কথা স্মার, 
এ বৃথা বিলাপ, মাতঃ, কর অকারণে! 
নগর-তোরণে আর: কি সুখ ভুর্জিব, 

২৬ আঁগ্ন। 
২৮ বহুল্_-কৃষঃপক্ষে। 

যত দিন নাহ তারে সংহার সংগ্রামে! 
আক্রমিলে হৃতাশন২, কে ঘুমায় ঘরে ? 
বখ্যাত রাক্ষস-কুল, দেব-দৈত্য-নর- 
শ্রাস ন্রিভুবনে, দেবি! হেন কুলে কালি 
[দব কি রাঘবে দিতে, আমি, মা, রাবাঁণ 
ইন্দ্রজত? কি কাহবে, শুনিলে এ কথা, 
মাতামহ দনুজেন্দ্র ময় 2২৭ রথাী যত 
মাতুল? হাসবে বি*শব। আদেশ দাসেরে, 
যাইব সমরে, মাতঃ, শাশিব রাঘবে! 
ওই শুন, কৃজানিছে 1বহঞ্গম বনে। 
পোহাইল বিভাবরী। পাঁজ ইস্টদেবে, 
দদ্ধর্ষ রাক্ষস-দলে পাঁশব সমরে। 
আপন মান্দিরে, দোঁব, যাও ধার এবে। 
ত্বরায় আঁসয়া আম পূঁজিব যতনে 
ও পদ-রাজীব-যুগ, সমর-বিজয়শী! 
পাইয়াছ পতৃ-আঙ্ঞ্বা, দেহ আজ্ঞা তুমি।__ 
কে আঁটবে দাসে, দোব. তুমি আশশীষলে 2” 

মুছলা নয়ন-জল রতন-আঁচলে, 
উত্তরিলা লঙ্কেশবরী; "“যাইীব রে যাঁদ:-- 

রাক্ষস-কুল-রক্ষণ বির্পাক্ষ তোরে 
রক্ষুন এ কাল-রণে! এই 1ভক্ষা কাঁর 
তাঁর পদযূগে আমি। কি আর কাঁহব 2 
নয়নে তারাহারা কার রে থুই'লি 
আমায় এ ঘরে তুই!” কাঁদয়া মাহষী 
কাঁহলা চাঁহয়া তবে প্রমীলার পানে: 
“থাক, মা, আমার সঙ্গে তুমি: জুড়াইব, 
ও বিধৃবদন হেরি, এ পোড়া পরাণ! 
বহুলে** তারার করে২৯ উজ্জ্বল ধরণণী।” 

ভশমবাহু। কাঁদ রাণী, প্যত্র-বধূ সহ, 
প্রবোৌশলা পুনঃ গৃহে । শাঁবকা ত্যাঁজয়া, 
পদ-ব্রজে যুবরাজ চাললা কাননে-__ 
পশরে ধরে রথীবর চিলা একাকা, 
কুসম-বিবৃত পথে, যজ্ঞ-শালা মুখে। 

সহসা নৃপুর-ধবনি ধবনিল পশচাতে। 
চির-পাঁরাঁচত, মার, প্রণয়ীর কানে 
প্রণায়নী-পদ-শব্দ! হাসিলা বীরেন্দ্র, 
সুখে বাহ-পাশে বাঁধ ইন্দীবরাননা 
প্রমীলারে। “হায়, নাথ,” কাহলা সুন্দরণ, 

“ভেনেছিনু” যজ্ঞগহে যাব তব সাথে: 

২৭ মাতামহ দনুজেন্দ্র মক্-_ময় দানব মন্দোদরশর পিতা । 
২১ তারার করে-__-তারার আলোয়। 
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সাজাইব বীর-সাজে তোমায়। ক কার? 
বন্দী করি স্বমন্দিরে রাখিলা শাশুড়ী । 
রাহতে নারিন্ তবু পুনঃ নাহ হেরি 
পদযূগ! শুনিয়াছ, শাশিকলা না কি 
রাব-তেজে সমুজ্জদ্লা; দাসীও তেমাত, 
হে রাক্ষস-কুল-রাঁব! তোমার বহনে, 
আঁধার জগত, নাথ, কাহনু তোমারে !" 
মুকুতামশ্ডিত বুকে নয়ন বার্ষল 
উজ্জবলতর মুকুতা! শতদল-দলে 
কি ছার শাঁশর-বিন্দু ইহার তুলনে ? 

উত্তারলা বীরোত্তম, "এখান আসিব, 
াবনাঁশি রাঘবে রণে, লঙকা-সশোঁভান। 
যাও তুম 'ফার, 'প্রয়ে, যথা লঙ্কেশ্বরী । 

শশাঙ্কের অগ্রে, সাতি, উদে লো রোহণণ! 
সৃজিলা ক বাঁধ, সাঁধৰ, ও কমল-আীখ 
কাঁদতে 2 আলোকাগারে কেন লো ডীঁদছে 
পয়োবহত” ৮ অনুমাত দেহ, রূপবাত_- 
ভ্রান্তিমদে মত্ত নাশ, তোমারে ভাঁবয়া 
উষা, পলাইছে, দেখ, সত্বর গমনে,_ 
দেহ অনুমতি, সাত, যাই যজ্ঞাগারে ।” 

যথা যবে কুসুমেষু..১ ইন্দ্রের আদেশে, 
রাতিরে ছাড়য়া শর, চালিলা কুক্ষণে 
ভাঙিতে শিবের ধ্যান: হায় রে. তেমাত 
চাঁললা কন্দর্প-রূপন ইন্দ্ীজত বল, 
ছাঁড়য়া রাঁত-প্রাতমা প্রমীলা সতশরে! 
কুলগ্নে কাঁরলা যান্রা মদন; কুলগ্নে 
কাঁর যাত্রা গেলা চাল মেঘনাদ বলন-_ 
রাক্ষস-কুল-ভরসা, অজেয় জগতে! 
প্রান্তনের গাত, হায়, কার সাধ্য রোধে ? 
বলাপিলা যথা রাঁত প্রমীলা ষফুবতন। 

কত ক্ষণে চক্ষঃজল মুছি রক্ষোবধ্, 

“জানি আমি কেন তুই গহন কাননে 
ভ্রামস্ রে গজরাজ! দেখিয়া ও গাঁত, 
কি লজ্জায় আর তুই মুখ দেখাইবি, 
আভমানি ঃ সরু মাঝা তোর রে কে বলে, 
রাক্ষস-কুল-হর্যক্ষে হেরে যার আঁখ, 

' কেশার 2 তুইও তে*ই সদা বনবাসা। 
নাঁশস্ বারণে তুই; এ বীর-কেশরী 
ভনম্ম-প্রহরণে রণে বিমুখে বাসবে, 
দৈত্য-কুল-নিত্য-আরি, দেবকুল-পাতি।” 

এতেক কাহয়া সতী, কৃতাঞ্জলি-পুটে, 
অ:কাশের পানে চাহ আরাধলা কাঁদ; 
“প্রমীলা তোমার দাসী, নগেন্দ্র-নান্দান, 
সাধে তোম্য, কৃপা-দযান্ট কর লঙকাপানে, 
কৃপামায়! রক্ষঃশ্রেম্ঠে রাখ এ বিগ্রহ ! 
অভেদ্য কবচ-রূপে আবর শেরে! 
যে রততাঁ সদা, সাতি, তোমারি আশ্রিত, 
জীবন তাহার জীবে ওই তরুরাজে! 
দেখো. মা. কুঠার যেন না স্পর্শে উহারে! 
আর ক কাঁহবে দাসী? অন্তর্যামী তুমি! 
তোমা বিনা, জগদম্বে, কে আর রাখবে 2” 

বহে যথা সমীরণ পাঁরমল-ধনে 
রাজালয়ে, শব্দবহ আকাশ বাঁহলা 
প্রমীলার আরাধনা কৈলাস-সদনে। 
কাঁপলা সভয়ে ইন্দ্র। তা দোখ, সহসা 
বায়-বেগে বায়ুপাঁত দুরে উড়াইলা 
তাহায়! মুছয়া আখ, গেলা চাল সতী", 
যমুনা-প্ালনে যথা, বিদায় মাধবে, 
বরহ-বিধুরা গোপী যায় শৃন্য-মনে 
 শূন্যালয়ে, কাঁদি বামা পাঁশলা মাঁন্দরে। 

ইতি শ্ীমেঘনাদবধে কাব্যে উদ্যোগো নাম 

পণ্চমঃ সর্গ2। 

ঘ্ঠ সর্গ 

ত্যাজ সে উদ্যান, বল লৌমান্র কেশরী অস্ত্রালয়ে,_বাঁছ বাঁছ লইতে সত্বরে 
চাঁললা, শাবরে বথা বিরাজেন প্রভু 
রঘু-রাজ;ং আতি দ্লুতে চাঁললা সমাঁত 
হেরি মৃগরাজে১ বনে, ধায় ব্যাধ যথা * 

৩০ মেঘ । ৩৯ কন্দর্প। ১» মগরাজ-াসংহ। 

তীক্ষতর প্রহরণ নশবরং সংগ্রামে । 
কত ক্ষণে মহাযশাঃ উতাঁরল যথা 

রঘুরথশ। পদযুগে নাম, নমস্কার 

২ সংহারক। 
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মিন্বর বিভীষণে, কহিলা সুমাতি,_ 
“কৃতকার্য আজ, দেব, তব আশীব্বাদে 
চিরদাস! স্মার পদ, প্রবোশি কাননে, 

পুঁজনন চামুণ্ডে, প্রভু, সুবর্ণ দেউলে। 
ছলিতে দাসেরে সতাঁ কত যে পাঁতিলা 
মায়াজাল, কেমনে তা নিবোঁদ চরণে, 

রক্ষক; ছাঁড়লা পথ বিনা রণে তান 
তব পদ্ণ্যবলে, দেব; মহোরগত যথা 

যায় চাল হতবল মহোষধগুণে ! 
পাঁশল কাননে দাস; আইল গাজ্জয়া 
সিংহ: বিমুখিনু তাহে; ভৈরব হুঙকারে 
বাঁহল তুমুল ঝড়; কালাগন সদ*শ 
দাবাগ্ন বোঁড়ল দেশ: পড়ল চৌঁদকে 
বনরাজণ:; কত ক্ষণে নাবলা আপাঁন 
বায়সখা" বায়দেব গেলা চাল দূরে। 
সূরবালাদলে এবে দেখিনু সম্মুখে 
কুঞ্জবনাবহাঁরণী: কৃতাঞ্জালি-পুটে, 
পূীজ. বর মাঁগ দেব, বিদাইনু সবে। 
অদূরে শোভিল বনে দেউল, উজাল 
সৃুদেশ। সরসে পঁশি, অবগাহি দেহ, 
নশলোৎপলাঞ্জাল দিয়া পৃঁজনু মায়েরে 
ভাঁন্তভাবে। আশবর্ভীব বর "দলা মায়া। 
কাঁহলেন দয়াময়,_-সংপ্রসন্ন আজ. 
রে সতঈস্ীমন্রাসত. দেব দেবী যত 
তোর প্রাতি। দেব-অস্ত্ব প্রোরয়াছে তোরে 

সাধতে এ কার্য তোর শিবের আদেশে । 
ধার দেব-অস্ব্, বলি, বিভীষণে লয়ে, 
যা চাল নগর মাঝে, যথায় রাবাঁণ, 
'নকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে, পুজে বৈশ্বানরে। 

নাশ তারে! মোর বরে পাঁশাঁব দুজনে 
অদৃশ্য; পিধানে যথা আসি, আবাঁরব 
মায়াজালে আমি দোঁহে। নিভয় হৃদয়ে, 
যা চলি. রে যশাঙ্ষ্ষ!-_কি ইচ্ছা তব, কহ, 
নূমাঁণ 2 পোহায় রাত; বলম্ব না সহে। 
মার রাবাঁণরে, দেব, দেহ আজ্ঞা দাসে 2" 

উত্তারলা রঘুনাথ, “হায় রে. কেমনে 

৮৯ 

৷ ভয়াকুল জাবকুল ধায় বায়বেগে 
। প্রাণ লয়ে; দেব নর ভস্ম যার বিষে ;_ 
। কেমনে পাঠাই তোরে সে সর্পাববরে, 
প্রাণাধক 2 নাহ কাজ সীতায় উদ্ধার। 

, বৃথা, হে জলাধ, আম বাঁধন তোমারে ; 
অসংখ্য রাক্ষসগ্রাম বাঁধনু সংগ্রামে ; 
আ'ননু রাজেন্দ্রদলে" এ কনকপুরে 

_সসৈন্যে শোণিতন্োতঃ, হায়, অকারণে, 
৷ বাঁরষার জলসম, আর্দল মহাীরে! 
: রাজ্য, ধন, পিতা, মাতা, স্ববন্ধুবান্ধবে__ 
| হারাইনু ভাগ্যদোষে ; কেবল আঁছল 
অন্ধকার ঘরে দীপ মোথিলন; তাহারে 

| (হে বাঁধ, কি দোষে দাস দোষী তব পদে ?) 
_নিবাইল দুরদস্ট! কে আর আছে রে 
' আমার সংসারে, ভাই, যার মুখ দোঁথ 
রাখি এ পরাণ আম? থাক এ সংসারে ? 
চল ফির, পুনঃ মোরা যাই বনবাসে, 
লক্ষমণ! কুক্ষণে, ভুলি আশার ছলনে, 
এ রাক্ষসপুরে, ভাই, আইন আমরা ।” 

উত্তারলা বীরদর্পে সৌমান্র কেশরাী;_- 
“কি কারণে, রঘুনাথ, সভয় আপাঁন 
এত? দৈববলে বলশ যে জন. কাহারে 

. ডরে সে 'ন্রভূবনে ১ দেব-কুলপাঁত 
' সহশ্াক্ষ পক্ষ তব; কৈলাস-নবাসী 
' 'বরুপাক্ষ; শৈলবালা ধর্ম্ম-সহাঁয়নণ 
দেখ চেয়ে লঙ্কা পানে; কাল মেঘ সম 
দেবক্লোধ আবাঁরছে স্বর্ণময়ী আভা 
চার 'দকে! দেবহাস্য উজলিছে, দেখ, 
এ তব শাঁবর, প্রভু! আদেশ দাসেরে 
ধার দেব-অস্ত আমি পাঁশ রক্ষোগহে ; 
অবশ্য নাশব রক্ষে ও পদপ্রসাদে। 
বিজ্ঞতম তুমি, নাথ! কেন অবহেল 
7- স-আজ্ঞা? ধম্মপথে সদা গাঁতি তব, 
এ অধর্ম্ম কার্য্য, আর্ধ্য, কেন কর আজি ? 
কে কোথা মঙ্গলঘট ভাঙে পদাঘাতে 2” 

কাঁহলা মধুরভাষে বভীষণ বলী 
'মন্তর“যা কাহলা সত্য রাঘবেন্দ্র রথশী। 

দুরন্ত কৃতান্ত-দূত সম পরারুমে 
 রাবণি, বাসবলাস, অজেয় জগতে । 

যে কৃতান্তদৃতে দুরে হেরি, উদ্ধ্ব্বাসে ৃ ! কিন্তু বৃথা ভয় আজি কার মোরা তারে। 

ও মহাসর্প। 
৬ নাক্ষসগ্রাম- রাক্ষসদল। 

মধু- ৬ 

৪ বায়সখা_আঁগন | 
৭ সুগ্রীবাঁদকে। 

« কৃতান্তদৃত-_স্পস্বর্প যমদৃত। ও 
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স্বপনে দোৌখনু আম, রঘুকুলমাঁণ, 
রক্ষঃকুল-রাজলক্ষমী; শিরোদেশে বাস, 
উজালি শাবর, দেব, বিমল কিরণে, 
কাঁহলা অধীনে সাধবী;- হায়! মত্ত মদে 
ভাই তোর, বিভীষণ! এ পাপ-সংসারে 
কি সাধে কার রে বাস, কলুষদ্বেষিণী" 
আম? কমালনী কভু ফোটে ক সাঁললে 
পাঁঙকল? জামৃতাবৃত গগনে কে কবে 
হেরে তারা ঃ কিন্তু তোর পূর্ব কম্মফলে 
সূপ্রসম্ন তোর প্রাতি অমর; পাইবি 
শুন্য রাজ-সংহাসন, ছন্রদণ্ড সহ, 
তুই! রক্ষঃকুলনাথ-পদে আম তোরে 
কার আভষেক আজ 'বাধর বিধানে, 
যশাস্ব! মারবে কাল সৌমান্র কেশরী 
ভ্রাতৃপূন্র মেঘনাদে; সহায় হইবি 
তুই তার! দেব-আজ্ঞা পাঁলস্ যতনে, 
রে ভাবী কব্বররাজ '-' উঠিন্ জাগয়া;__ 
্বাঁয় সৌরভে পূর্ণ শাবর দোৌখনু; 
স্বগীয় বাঁদত্র, দূরে শাঁননু গগনে 
মৃদু! শাবরের দ্বারে হোরিনু বিস্ময়ে 
মদনমোহনে মোহে যে রুপমাধুরী! 
গ্রবাদেশ আচ্ছাঁদছে কাদম্বিনীর্পী 
কবরী; ভাঁতছে কেশে রত্ররাঁশ;- মার! 
ক ছার তাহার কাছে বজলীর ছটা 
মেঘমালে! আচদম্বিতে অদৃশ্য হইলা 
জগদম্বা৯। বহঃক্ষণ রাঁহনু চাঁহয়া 
সতৃষ্ণ নয়নে আমি, কিন্তু না ফাঁলল 
মনোরথ; আর মাতা নাহ দিলা দেখা । 
শুন দাশরাথ রাথ, এ সকল কথা 
মন 'দয়া। দেহ আজ্ঞা, সঙ্গে যাই আম, 
যথা যজ্ঞাগারে পৃজে দেব বৈশ্বানরে 
রাবাণ। হে নরপাল, পাল সযতনে 
দেবাদেশ! ইম্টাঁসাদ্ধ অবশ্য হইবে 
তোমার, রাঘব-শ্রেষ্ত, কাঁহনু তোমারে!” 

উত্তারলা সীতানাথ সজল-নয়নে ;_ 
"স্মরলে পৃব্বের কথা, রক্ষঃকুলোত্তম, 
আকুল পরাণ কাঁদে! কেমনে ফোঁলব 
এ ভ্রাত্-রতনে আঁম এ অতল জলে? 
হায়, সখে, মল্থরার কুপল্থায় যবে 
চাঁললা কৈকেয়ী মাতা, মম ভাগ্যদোষে 
নির্দয়: ত্যাজনন যবে রাজ্যভো ভাগ আমি 2 

*পাপকে 'যিনি ঘৃণা করেন। 

৷ 'পতৃসত্যরক্ষা হেতু; স্বেচ্ছায় ত্যাজল 
' বাজ্যভোগ প্রিয়তম ভ্রাতৃ-প্রেম-বশে ! 
' কাঁদলা সুমিন্রা মাতা! উচ্চে অবরোধে 
কাঁদলা ভীর্র্মলা বধ; পৌরজন যত-_ 
কত যে সাধল সবে, কি আর কাঁহব £ 
না মানিল অনুরোধ; আমার পশ্চাতে 
(ছায়া যথা) বনে ভাই পাঁশল হরষে, 
_জল্যঞ্জল দয়া সুখে তরুণ যৌবনে। 
। কহিলা সুশিল্রা মাতা;_-নয়নের মাঁণ 
আমার, হারাল তুই, রাঘব! কে জানে, 

ক কুহকবলে তুই ভুলাল বাছারে 2 
সপন এ ধন তোরে । রাঁখস্ যতনে 
এ মোর রতনে তুই, এই ভিক্ষা মাগি।' 

"নাহ কাজ, 'মব্রবর, সীতায় উদ্ধার । 
ফিরি যাই বনবাসে! দুক্বার সমরে. 
দেব-দৈত্য-নর-ন্রাস, রথণন্দ্র রাবাণি! 
সঃগ্রঁব বাহুবলেন্দ্র; বিশারদ রণে 

অঞঙ্গদ, সুযুবরাজ: বায়ুপুত্র হন, 
ভীমপরাক্রম পিতা প্রভঞ্জন যথা; 
ধূম্রাক্ষ, সমর-ক্ষেত্রে ধূমকেতু সম 
আপ্নিরাঁশ; নল, নল; কেশরী- কেশরণ 
[বিপক্ষের পক্ষে শুর; আর যোধ যত, 

. দেবাকাতি, দেববীর্য; তুমি মহারথী ;-- 
এ সবার সহকারে নার নবারতে 
যে রক্ষে, কেমনে, কহ, লক্ষমণ একাকী 
যুঝিবে তাহার সঙ্গে 2 হায়, মায়াবিনী 
আশা তেই, কহি, সখে, এ রাক্ষস-পুরে, 
অলঘ্ঘ্য সাগর লাঁঙ্ঘ, আইনু আমরা ।” 

সহসা আকাশ-দেশে, আকাশ-সম্ভবা 
। সরস্বতা 'ননাদলা মধুর নিনাদে : 
_"উঁচত কি তব. কহ, হে বৈদেহীপাতি, 
, সংশয়িতে দেববাক্য, দেবকুলাপ্রয় 
' তুমি? দেবাদেশ, বাল, কেন অবহেল £ 
দেখ চেয়ে শুন্য পানে ।” দোঁখলা বিস্ময়ে 

_শিখী। কেকারব মিশি ফণনীর স্বননে, 
ভৈরব আরবে দেশ পূরিছে চৌ'দকে! 

| পক্ষচ্ছায়া আবারছে, ঘনদল যেন, 
। গগন; জবালছে মাঝে, কালানল-তেজে, 
' হলাহল! ঘোর রণে রণিছে১০ উভয়ে । 

| মুহমশিহ্জ ভয়ে মহা কাঁপলা; ঘোষল 
৯ জগল্মাতা। টি রাণিছে_ যুদ্ধ করছে ছে। 
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উথালয়া জলদল। কতক্ষণ পরে, 
গতপ্রাণ শিখীবর পাঁড়লা ভূতলে; 
গরাঁজলা অজাগর-_বিজয়ী সংগ্রামে ।৯১ 

কাঁহলা রাবণানূজ;“স্বচক্ষে দোঁখলা 
অদ্ভূত ব্যাপার আজ); নিরর৫ এ নহে, 
কাঁহনু, বৈদেহাীনাথ, বুঝ ভাব মনে! 
নহে ছায়াবাজশী ইহা; আশু যা ঘাঁটবে, 
এ প্রপণ্র্পে৯ দেব দেখালে তোমারে: 
নিবীঁরবে৯ লঙ্কা, আজ সৌমন্রি কেশরী!” 

প্রবোশ শিবিরে তবে রখ*কুলমাঁণ 
স:জাইলা পপ্রয়ানূজে দেব-অস্বে। আহা, 
শোঁভিলা সুন্দর বীর স্কন্দ১” তারকার- 
সদৃশ! পাঁরলা বক্ষে কবচ সুমা 
তারাময়; সারসনে ঝল ঝল ঝলে 
ঝাঁলল ভাস্বর*ৎ আঁস মণ্ডিত রতনে। 
রাবর পরাধ সম দীপে পৃজ্ঞদেশে 
কলক: দ্বরদ-রদ-ানাম্মিতি.১৬ কাণ্থনে 
জাঁড়ত. তাহার সঙ্গে নিষঙ্গ»* দুলল 
শরপূর্ণ। বাম হস্তে ধাঁরলা সাপাঁট 
দেবধনঃ ধনদর্ধর; ভাঁতিল মস্তকে 
(সৌরকরে গড়া যেন) মুকুট, উজাল 
চৌদক; মূকুটোপার লড়িল সঘনে 
সূচূড়া, কেশরীপৃচ্ঠে লড়য়ে যেমাতি 
কেশর! রাঘবানূজ সাজলা হরষে. 
তেজস্বী-মধ্যাহে যথা দেব অংশুম নী! 

শাবর হইতে বল বাহরিলা বেগে_ 
বাগ্র, তৃরঙ্গম যথা শঙ্গকুলনাদে, 
সমরতরঙ্গ যবে উলে নর্ঘোষে! 
বাহরিলা বীরবর: বাহরিলা সাথে 
বীরবেশে 'বিভীষণ, বিভীষণ রণে! 
বরাঁষলা পুষ্প দেব: বাঁজিল আকাশে 
মঙ্গলবাজনা: শুন্যে নাঁচিল অপ্সরা, 
স্বর্গ, মর্ত্য, পাতাল পুরিল জয়রবে' 

আকাশের পানে চাঁহ, কৃতাঞ্জলিপুটে, 
আরাধল রঘুবর; “তব পদাম্বজে, 
চায় গো আশ্রয় আজ রাঘব ভিখারী, 

আম্বিকে! ভুল না, দোব, এ তব িওকরে! 
ধর্মরক্ষা হেতু, মাতঃ, কত যে পাইন 
আয়াস, ও রাঙা পদে আবিদিত নহে। 
ভুঞ্জাও ধর্মের ফল, মৃত্যুঞ্জয়-প্রয়ে, 
অভাজনে : রক্ষ, সতি, এ রক্ষঃসমরে. 
প্রাণাধক ভাই এই কিশোর লক্ষমণে ! 
দুদ্দ্শল্ত দানবে দাঁল, নিস্তারলা তুমি, 
দেবদলে, নিস্তারণি! নিস্তার অধীনে, 
মাহষমাদ্দাীনি, মাদ্দ দূম্মদ রাক্ষসে!" 

এইরূপে রক্ষোরপু স্তুতিলা সতনরে। 
যথা সমীরণ বহে পাঁরমল-ধনে 
রাজালয়ে, শব্দবহ আকাশ বাহলা 
রাঘবের মারাধনা কৈলাসসদনে । 
হাঁসলা িবিন্দ্র দবে; পবন অমাঁন 
চালাইলা আশুতরে৯* সে শব্দবাহকে 1১৯ 
শুনি সে সু-আরধিনা, নগেন্দ্রনন্দিনী, 
আনন্দে, তথাস্তু, বলি আশীষলা মাতা । 

হাঁস দেখা দল উষা উদয়-অচলে, 
আশা যথা, আহা মার, আঁধার হৃদয়ে, 
দুঃখতমোবিনাশিনী! কৃজনিল পাখী 
নিক্ঞজ্জে, গুঞজার অলি, ধাইল চৌঁদিকে 
মধুজীবী; মৃদুগাতি চলিলা শব্বরী, 
তারাদলে লয়ে সঙ্গে; উষার ললাটে 
শোভিল একটি তারা, শত-তারা-তেজে' 
ফুটিল কুন্তলে ফুল. নব তারাবলী! 

লক্ষ্য কার রক্ষোবরে রাঘব কাঁহলা; 
"সাবধানে যাও, মিত্র। অমল রতনে 
রামের. ভিখারী রাম অপ্পিছে তোমারে, 
রথীবর! নাহ কাজ বৃথা বাক্যব্যয়ে-_ 
জীবন, মরণ মম আজ তব হাতে!” 

আশ্বাঁসলা মহেচ্বাসে বিভীষণ বলন। 
“দেবকুলা প্রয়* তুমি, রঘুকুলমাঁণ; 
স্টাহারে ডরাও, প্রভূ? অবশ্য নাঁশবে 
মরে সোমিত্রি শুর মেঘনাদ শুরে।” 

বান্দ রাঘবেন্দ্রপদ, চাললা সৌঁমান্র 
সহ ন্র বিভীষণ। ঘন ঘনাবলশ 

৯৯ হোমরের 1115৭ মহাকাব্যে এই জাতীয় “0716০” দ্বারা ভবিষ্য ফলাফলের হীঞ্গিত দেবার রশীত 
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আদর্শে বহনব্যবহ্ৃত। , মধুসহদন ইলিয়াডের 
(-__ 70171) । এই জাতীয় বিশেষণশব্দ হোমরে 

এইরূপ বহু শব্দ ব্যবহার করেছেন। 



৮৪ 

বোঁড়ল দোহারে, যথা বেড়ে হিমানীতে২১ 
কুঙ্ঝাটকা গারশৃঞ্গে, পোহাইলে রাতি। 
চলিলা অদৃশ্যভাবে লঙ্কামুখে দোঁহে ।৯২ 

যথায় কমলাসনে বসেন কমলা-- 
রক্ষঃকুল-রাজলক্ষযী_ রক্ষোবধৃ-বেশে, 
প্রবোশলা মায়াদেবী সে স্বর্ণ-দেউলে। 
হাসিয়া সধলা রমা, কেশববাসনা;_ 

"কি কারণে, মহাদোবি, গাতি এবে তব 
এ পুরে? কহ, কি ইচ্ছা তোমার, রাঁঙ্গাঁণ 2” 

উত্তারলা মৃদু হাঁস মায়া শন্তীশবরী;_ 
“সম্বর, নীলাম্বুসতে,ৎ তেজঃ তব আজ; 
পাঁশবে এ স্বর্ণপুরে দেবাকৃতি২ রথণী 
সৌমিত্র: নাঁশবে শুর, শিবের আদেশে, 
নিকুঁম্ভলা যজ্ঞাগারে দম্ভী মেঘনাদে ।_ 
কালানল সম তেজঃ তব, তেজাস্বান: 
কার সাধ; বৌরভাবে পশে এ নগরে? 
সুপ্রসম্ল হও, দেবি, কার এ মিনতি, 
রাঘবের প্রাতি তুমি! তার, বরদানে, 
ধম্মপথ-গামী রামে, মাধবরমাঁণ!" 

বিষাদে নিশ্বাস ছাঁড় কাঁহলা ইন্দিরা; 
"কার সাধ্য, বি*বধ্যেয়া২ৎ অবহেলে তব 
আজ্ঞা ১ কন্তু প্রাণ মম কাদে গো স্মারলে 
এ সকল কথা! হায়, কত যে আদরে 
পূজে মোরে রক্ষঃশ্রেম্ঠ, রাণী মন্দোদরা, 
ণক আর কাঁহব তার 2 কিন্তু নজদোষে 

মজে রক্ষঃকুলানাধ! সম্বারব, দো, 
তেজঃ:- প্রান্তনের গাতি কার সাধ্য রোধে 2 
কহ সৌমাত্ররে তৃমি পাঁশতে নগরে 
নিভ'য়ে। সন্তুষ্ট হয়ে বর দন আম, 
সংহারবে এ সংগ্রামে সুমিন্রানন্দন 
বলপ-_আরন্দম মন্দোদরণীর নল্দনে!” 

চাঁললা পশ্চিম দ্বারে কেশববাসনা-_ 

শাশির-আসারে ধৌত! চাঁললা রাঁঙ্গণী 
সঙ্গো মায়া। শুখাইল রম্ভাতরুরাঁজ; 
ভাঙ্গল মঙ্গলঘট: শুষিলা মোঁদনী 

২১ শীতকালে। 

মধুসূদন রচনাবলী 

৷ বাঁর। রাঙা পায়ে আস 'মাঁশল সত্বরে 
৷ তেজোরাশি, যথা পশে, নিশা-অবসানে, 
। সুধাকর-কর-জাল রাব-কর-জালে ! 
শরনরষ্টা হইল লক্কা; হারাইলে, মার! 
কুন্তলশোভন মাঁণ ফাঁণনণ যেমাঁন! 
গার দির্ধোষে দুরে ঘোলা সহসা 
ঘনদল; বৃম্টিছলে গগন কাঁদলা; 
৷ কল্পোললা জলপাত; কাঁঁপলা বস্ধা, 
৷ আক্ষেপে, রে রক্ষঃপীর, তোর এ বিপদে, 
৷ জগতের অলঞ্কার তুই. স্বর্ণমায়! 

প্রাচণীরে উঠিয়া দেহে হোরিলা অদরে 
| দেবাকাতি সৌমান্ররে, কৃক্ঝাটিকাবৃত 
। যেন দেব 'ত্বষাম্পাতি, কিম্বা বভাবস 
ধৃমপুজজে। সাথে সাথে বিভীষণ রথী__ 
বায়ূসখা সহ বায়ু_দুব্বার সমরে। 
কে আজ রাক্ষবে, হায়, রাক্ষসভরসা 
রাবাঁণরে' ঘন বনে, হোর দূরে যথা 
মৃগবরে, চলে ব্যাঘ্র গুল্ম-আবরণে, 

| সুযোগপ্রয়াসী; কিম্বা নদীগর্ভে যথা 
৷ অবগাহকেরে দূরে নিরাঁয়া, বেগে 

[ ষমচকুরুপণ** ন নক্রং৭ ধায় তার পানে 
অদৃশ্যে, লক্ষণ শর, বাঁধতে রাক্ষসে, 
সহ মিত্র বিভীষণ, চলিলা সত্বরে। 

| স্বমান্দরে গেলা চাল হইীন্দিরা সুন্দরী । 
৷ কাঁদলা মাধবাপ্রয়া! উল্লাসে শুাষলা 

আশ্রদাবন্দ; বসুন্ধরা- শুষে শক্তি যথা 

। অমূল্য মুকৃতাফল ফলে যার গুণে 
ভাতে যবে স্বাত২* সতা গগনমন্ডলে 1২৯ 

প্রবল মায়ার বলে পাঁশলা নগরে 
বীরদ্বয়। সৌমান্তর পরশে খুলল 
দুয়ার অশাঁন-নাদে; কিন্তু কার কানে 

| পাঁশল আরাব? হায়! রক্ষোরথী যত 
মায়ার ছলনে অন্ধ, কেহ না দেোঁখলা 

৷ দুরন্ত কৃতাল্তদৃতসম রিপ্বয়ে, 

২২হোমরের [1190 কাব্যের ২৪-তম সর্গে 71010 এবং দেবদূত, 17600705 অদশ্যভাবে গ্রক 
গিয়েছিলেন। কিন্তু সম্পূর্ণ ভিন্ন উদ্দেশ্যে হেক্রের মৃতদেহ নিয়ে 

২5 "030-1110” €-হোমর)। ২০ লক্ষণ । 
২৬ যমচক্রের ন্যায় ভয়ানক। 
২ লপাঁরাণিক প্রসঙ্গ । 

২৭ কুমশর। 

আসার জন্য। 
র ২৫ জগতের আরাধ্যা। 

২৮ একটি নক্ষত্র । চন্দ্রের পত্ষীরূপে কাথিত। 
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কুসম-রাশিতে আহ পঁশিল কৌশলে! 
সাবস্ময়ে রামানূজ দৌখলা চোৌদিকে 

চতুরঙ্গ বল দ্বারে; মাতজ্গে নিষাদ, 
তুরঙ্গমে সাদীবৃন্দ, মহারথাঁ রথে, 
ভূতলে শমনদূত পদাতিক যত-_ 
ভমাকীতি ভীমবীর্যয: অজেয় সংগ্রামে । 
কালানল-সম বিভা উঠিছে আকাশে! 

হোরলা সভয়ে বলী সব্বভুক্রূপী 
বির্পাক্ষ মহারক্ষঃ, প্রক্ষেকড়নধারী, 
সুবর্ণ স্ন্দনার্ঢু; তালবৃক্ষ'কীত 

দী" তালজজ্ঘা শূর--গদাধর যথা 
মুর-আর; গজপৃচ্ঠে কালনোম, বলে 
রিপৃকূলকাল বল; বিশারদ রণে* 
রণাপ্রয়, বীরমদে প্রমন্ত সতত 
প্রমত্ত: চিক্ষুর রক্ষঃ যক্ষপাঁত-সম :-- 
আর আর মহাবলন, দেবদৈতাযনর- 
শরন্রাস! ধীরে ধীরে, চাললা দুজনে: 
নীরবে উভয় পাশের্ব হেরিলা সৌমান্ত 
শত শত হেম-হম্স্য. দেউল,. বপাঁণ ০০ 
উদ্যান, সরস, উৎস; অশব অ*ব।লয়ে, 
গজালয়ে গজবূল্দ: স্যন্দন অগণ্য 
আঁপ্নবর্ণ: অস্ত্রশালা. চারু নাট্যুশালা, 
মণ্ডিত রতনে. মার! যথা সুরপুরে '- 
লঙ্কার 'বভব যত কে প.রে বার্ণতে- 
দেবলোভ. দৈত্যকুল-মাংসর্যাৎ১ £ কে রে 
গাঁণতে সাগরে রত, নক্ষত্র আকাশে £ 

নগর মাঝারে শুর হোরলা কৌতুকে 
রক্ষোরাজরাজগৃহ । ভাতে সার সার 
কাণ্চনহনীরকস্তম্ভ; গগন পরশে 
গৃহচড়, হেমক্উশৃঙ্গাবলী যথা 
ণবভ।ময়ী। হস্তিদন্ত স্বর্ণকান্তি সহ 
শোঁভিছে গবাক্ষে, দ্বারে, চক্ষুঃ বনোঁদয়া, 
তুষাররাঁশতে শোভে প্রভাতে যেমাতি 
সৌরকর! সাঁবস্ময়ে চাহ মহাযশাঃ 
সৌমান্র, শরেন্দ্র মিন্র বভীষণ পানে, 
কাঁহলা- “অগ্রজ তব ধন্য রাজকুলে. 

রক্ষোবর, মাঁহমার অর্ণব জগতে। 
এ হেন বভব, আহা, কার ভবতলে ?” 

ণবষাদে নিশবাস ছাড় উত্তরিলা বলী 

০০ দোকান । 
০৩ দেলেলীলার উল্লেখ। 

, বিভীষণ,_"যা কাহলে সত্য, শূরমাঁণ! 
এ হেন বিভব, হায়, কার ভবতলে ? 
কিন্তু চিরস্থায়ী কিছু নহে এ সংসারে । 
এক যায় আর আসে, জগতের রীতি,_ 
সাগরতরঙ্গ যথা! চল ত্বরা কাঁর, 
রথীবর, সাধ কাজ বাঁধ মেঘনাদে; 
অমরতা লভ. দেব, যশঃসুধা-পানে !" 

সত্বরে চলিলা দোঁহে, মায়ার প্রুসাদে 
অদৃশ্য! রাক্ষসবধূ, মৃগাক্ষীগাঞ্জনী, 
দেখলা লক্ষণ বল সরোবরকূলে, 
স্বর্ণ-কলাস কাঁখে, মধুর অধরে 
সূহাসি! কমল ফুল ফোটে জলাশয়ে 
প্রভাতে! কোথাও রথী বাহারছে বেগে 
ভীমকায়; পদাতিক, আয়সী-আবৃত, 
ত্যাজ ফুলশয্যা: কেহ শৃঙ্গ নিনাদছে 

ভৈরবে নিবাঁর নিট্টা: সাজাইছে বাজী 
বাজীপালৎ২: গাঁজ্জ গজ সাপটে প্রমদে 

৩১ মাংসর্যা-_ অপরের সৌভাগ্যে দ্বেষ। * 

মূদ্গর; শোভিছে পদ্র-আবরণ পিঠে, 
ঝালরে মুকুতাপ্পাতি: তুলিছে যতনে 
সরাথ 'বাঁবধ অস্ত্র স্বর্ণধবজ রথে। 
বাজছে মন্দিরবৃন্দে প্রভাত বাজনা, 
হায় রে, সুমনোহর, বঙ্গগৃহে যথা 
দেবদোলোতসব বাদ্য: দেবদল যবে, 
আ'বভ্বাব ভবতলে, পৃজেন রমেশে 5 
অবচাঁয় ফুলচয়, চলিছে মালনী 
কোথাও, আমোদ পথ ফুল-পাঁরমলে 
উজাল চোৌঁদক রূপে, ফৃলকুলসখী 
উষা যথা! কোথাও বা দাঁধ দুগ্ধ ভারে 
লইয়া, প্রাইছে ভারী; ক্রমশঃ বাঁড়ছে 
কল্লোল, জাগিছে পুরে পুরবাসী যত। 

কেহ কহে.-“চল, ওহে উঠিগে প্রাচীরে। 
না পইব স্থান যাঁদ না যাই সকালে 
োবতে অদ্ভুত যুদ্ধ। জুড়াইব আঁখ 
পোখ আজি যুবরাজে সমর-সাজনে, 

. আর বীরশ্রেষ্ঠ সবে।" কেহ উত্তারছে 
প্রগল্ভে,ৎ"--কি কাজ, কহ, প্রাচীর উপরে ? 
মৃহূর্তে নাশিবে রামে অনুজ লক্ষণে 
যুবরাজ, তাঁর শরে কে 'স্থর জগতে 2 
দাহবে বিপক্ষদলে. শুচ্ক তৃণে যথা 

৩২ অখ্বপালক। 
৩৪ অহঞ্কারে। 



৮৬ মধুসূদন রচনাবলণ 

দহে বহি, রিপৃদমী' প্রচণ্ড আঘাতে 
দপ্ডি তাত বিভীষণে, বাঁধবে অধমে। 
রাজপ্রসাদের হেতু অবশ্য আসবে 
রণজয়ী সভাতলে; চল সভাতলে ।” 

কত যে শুনিলা বলী, কত যে দৌখলা, 
ক আর কাহিবে কাঁবঃ হাঁস মনে মনে. 

চাঁললা যশস্বী, সঙ্গে বিভীষণ রথ: 
[নকৃঁদ্ভিলা যজ্ঞাগার শোভিল অদূরে । 

কুশাসনে ইন্দ্রজত পূজে ইম্টদেবে 
নিভৃতে: কৌষক বস্ত্র কৌষিক উত্তরী, 
চন্দনের ফোঁটা ভালে. ফুলমালা গলে। 
পুড়ে ধূপদানে ধূপ; জবলিছে চৌদিকে 
পৃত ঘৃতরসে দীপ: পুষ্প রাশ রাশ, 
গণ্ডারের শৃঙ্গে গড়া কোষা কোষাী. ভরা 
হে জাহশাব, তব জলে, কলুষনাশনী 
তুমি' পাশে হেম-ঘণ্টা, উপহার নানা, 
হেম-পান্রে: রুদ্ধ দ্বার ;_বসেছে একাকন 
রথীন্দ্র, নিমগন তপে চন্দ্রচুড় যষেন-- 
যোগণন্দ্র কৈলাস গার, তব উচ্চ চূড়ে' 

যথা ক্ষুধাতুর ব্যাঘঘ পশে গোচ্ডগৃহে 
যমদত, ভীমবাহু লক্ষণ পাঁশলা 
মায়াবলে দেবালয়ে। ঝন্ঝানল আসি 
[পধানে, ধ্বানল বাজ তূণশর ফলকে, 
কাঁপল মন্দির ঘন বীরপদভরে। 

চমাঁক মদত আঁখি মাললা রাবাণ। 
দেঁখলা সম্মুখে বল দেবাকৃতি রথী- 
তৈজস্বী মধ্যাহে, যথা দেব অংশুমালস' 

সাম্টাঙ্গে প্রণাম শর. কৃতাঞ্জালপুটে, 
কাঁহলা, “হে বিভাবসু. শুভ ক্ষণে আজ 
পৃঁজল তোমারে দাস, তে*ই. প্রভূ. তম 
পাঁবান্রলা লঙ্কাপুরী ও পদ অপ্পণে! 
কিন্তু কি কারণে. কহ, তেজ'স্ব, আইলা 
রক্ষঃকুলারপু নর লক্ষণের রূপে 
প্রসাদতে এ অধীনে ১ এ কি লীলা তব. 
প্রভাময় ;" পুনঃ বল নমিলা ভূতলে। 

উত্তারলা বীরদর্পে রৌদ্র দাশরাঁথ :_ 

রাবাঁণ! লক্ষমণ নাম, জন্ম রঘুকুলে' 
সংহারিতে, বীরাসংহ. তোমায় সংগ্রামে 

৩৫ লৌহাপিন্ড। 
৩৭ শৃঙ্গনাদগ্রাম-শঙাবাদকেরা। 

আগমন হেথা মম; দেহ রণ মোরে 
আঁবিলম্বে।” যথা পথে সহসা হোরলে 
উদ্ধর্ফণা ফণশশ*বরে, ভ্রাসে হশীনগাতি 
পাঁথক, চাহিলা বল লক্ষমণের পানে। 
সভয় হইল আজ ভয়শন্য "হয়া! 
প্রচণ্ড উত্তাপে পন্ড, হায় রে, গালল! 
গ্রাসল মিহিরে রাহ, সহসা আঁধারি 
তেজঃপুঞ্জ! অম্বুনাথে নিদাঘ শুঁষল' 
পাঁশল কৌশলে কলি নলের শরীরে 15 

বিস্ময়ে কাঁহলা শুর, "সত্য যাঁদ তুমি 
রামানুজ, কহ. রাঁথ. ক ছলে পাঁশলা 
রক্ষোরাজপুরে আজ? রক্ষঃ শত শত, 
যক্ষপাঁতন্রাস” বলে. ভঈম অস্ত্রপাণি, 
রাক্ষছে নগর-দবার: শৃঙ্গধরসম 
এ পুর-প্রাচীর উচ্চ: প্রাচীর উপরে 
ভ্রামছে অযূত যোধ চক্লাবলীরূপে 
কোন্ মায়াবলে. বাল. ভূলালে এ সবে 2 
মানবকুলসম্ভব, দেবকুলোদ্ভবে 
কে আছে রথণী এ বিশ্বে, বিমুখয়ে রণে 
একাকী এ রক্ষোবৃন্দে ১ এ প্রপণ্ে তবে 
কেন বণ্চাইছ দাসে. কহ তা দাসেরে, 
সব্বভুক্ঃ কি কৌতুক এ তব, কৌতুক « 
নহে নিরাকার দেব, সৌাত্র: কেমনে 
এ মন্দিরে পাঁশবে সেদ এখনও দেখ 
রুদ্ধ দ্বার! বর. প্রভু, দেহ এ কিওকবে 
[নঃশঙকা কাঁরব লঙ্কা বাঁধয়া রাঘবে 
আজ. খেদাইব দূরে কাঁছকন্ধ্যা-আধপে, 
বাঁধ আন রাজপদে দিব বিভীষণে 
রাজদ্রোহী। ওই শুন, নাঁদছে চৌঁদকে 
শৃঙ্গ শৃঙ্গনাদগ্রামণণ! বিলাম্বলে আমি, 
ভশ্নোদ্যম রক্ষঃ-চমূ. বিদাও আমারে!" 

উত্তারলা দেবাকাতি সৌঁমাত্র কেশরী.-- 
"কৃতান্ত আম রে তোর. দুরন্ত রাবাঁণ। 
মাঁট কাট দংশে সর্প আয়ুহশীন জনে! 

মদে মত্ত সদা তৃই: দেব-বলে বলন, 
তবু অবহেলা. মূঢ়, কারস্ সতত 
দেবকৃলে' এত দিনে মাজাল দুম্মীত : 
দেবাদেশে রণে আম আহবান রে তোরে!" 

এতেক কাহয়া বল উলাঙ্গলা আস 
ভৈরবে! ঝলপসি আখ কালানল-তেজে. 

৩পৌরাণিক নল-কাহিনণর উল্লেখ । 



মেঘনাদবধ কাব্য : ষষ্ঠ সর্গ 

ভাঁতিল কৃপাণবর, শক্রুকরে যথা 
ইরম্মদময় বজ্র! কহিলা রাবাঁণ,”_ 
“সত্য যাঁদ রামানুজ তুমি, ভীমবাহু 
লক্ষণ: সংগ্রাম-সাধ অবশ্য মিটাব 
মহাহবেণ” আমি তব. বিরত কি কভু 
রণরঙ্গে ইন্দ্রজং ১ আঁতিথেয় সেবা, 
[তাচ্ত, লহ, শুরশ্রেচ্, প্রথমে এ ধামে - 
রক্ষোরপু তুমি, তবু আতাঁথ হে এবে। 
সাঁজ বীরসাজে আমি। 'িনরস্ যে আর. 
নহে রথটকুলপ্রথা আঘাতিতে তারে 
এ বাধ, হে বীরবর, আঁবাদত নহে, 
ক্ত্র তুম, তব কাছে:_ক আর কাঁহব 2" 

জলদ-প্রাতম স্বনেৎ১ কাহলা জুসীমন্রি”_ 
"আনায় মাঝারে বাঘে পাইলে কি কভু 
ছাড়ে রে কিরাত তারে; বাঁধব এখাঁন, 
অবোধ, তেমাঁত তোরে! জন্ম রক্ষঃকুলে 
তোর, ক্ষত্রধঙ্্ম, পাপি, কি হেতু পাঁলব 
তোর সঙ্গে 2 মার আর. পাঁর যে কোন? 

কঁহলা বাসবজেতা, (আভমনুয যথা 
হোরি সপ্ত শরে শুর তপ্তলোহাকৃাতি 
রোষে *") "ক্ষত্রকুলগলানি, শত ধিক্ তোরে, 
লক্ষণ! নিল্জ তুই । ক্ষান্রয় সমাজে 
রোঁধবে শ্রবণপথ ঘৃণায়, শুনিলে 
নাম তোর রথাঁবৃন্দ! তস্কর যেমাত. 
পাঁশলি এ গৃহে তুই: তস্কর-সদ্শ 
শাঁ্তয়া নরস্ত তোরে কারব এখান' 
পশে যাঁদ কাকোদর গরুড়ের নীড়ে, 
ফার ক সে যায় কভু আপন 'বিবরে, 
পামর ০ 

চক্ষের নামষে কোষা তুলি ভীমবাহ্ 
নিক্ষেপিলা ঘোর নাদে লক্ষণের শিরে। 
পাঁড়লা ভূতলে বলী ভীম প্রহরণে, 
পড়ে তরুরাজ যথা প্রভঞ্জনবলে 
মড়মড়ে! দেব-অস্ব বাঁজল ঝনঝাঁন, 
ক'পল দেউল যেন ঘোর ভূকম্পনে ' 
বহিল রাীধর-ধারা! ধাঁরলা সত্বরে 
দেব-আস ইন্দ্রজং:-_নারলা তুলিতে 

৩৮ মহাহব-- মহায,দ্ধ। 

কে তোরে হেথা আনল দুম্মাতি 2" 

৮৭ 

তাহায়! কার্মূক ধরি কার্ষলা: রহিল 
সোৌমিত্রর হাতে ধনুঃ! সাপটিলা কোপে 
ফলক; বিফল বল সে কাজ সাধনে! 
যথা শশ্ডধর টানে শুণ্ডে জড়াইয়া 
শৃঙ্গধরশৃঞ্জে বৃথা, টাঁনলা তৃণীরে 
শরেন্দ্র! মায়ার মায়া কে বুঝে জগতে! 
চাঁহলা দুয়ার পানে অভিমানে মানী। 
সচকিতে বীরবর দোঁখলা সম্মুখে 

খুল্পতাত বিভীষণে_ীবভীষণ রণে! 
"এত ক্ষণে" অরিন্দম কাহলা 'বিষাদে-- 

"জানিনু কেমনে আস লক্ষণ পাঁশিল 
রক্ষঃপুরে' হায়, তাত, উঁচত 'ক তব 
এ কাজ, নিকষা সতী তোমার জনন, 
সহোদর রক্ষঃশ্রেচ্ত 2? শৃলীশম্ভুনিভ» 
কুম্ভকর্ণ? ভ্রাতৃপন্রর বাসবাবজয়ী 2 
[নিজগৃহপথ, তাত, দেখাও তস্করে ? 
চণ্ডালে বসাও আঁন রাজার আলয়ে ? 
কিন্তু নাহ গঞ্জ” তোমা, গুর্ জন তুমি 
পিতৃতুল্য। ছাড় দ্বার, যাব অস্ত্রাগারে, 
পাঠাইব রামানূজে শমন-ভবনে, 
লঙ্কার কলঙ্ক আজ ভুঁঞ্জব৪ৎ আহবে।" 

উত্তারলা বিভীষণ; “বৃথা এ সাধনা, 
ধীমান! রাঘবদাস আম; ?ক প্রকারে 
তাঁহার বিপক্ষ কাজ কাঁরব, রাক্ষতে 
অনুরোধ 2” উত্তারলা কাতরে রাবাঁণ;- 
"হে 'পতৃব্য, তব বাক্যে হীচ্ছ মারবারে! 
রাঘবের দাস তৃমি* কেমনে ও মুখে 
আনলে এ কথা, তাত, কহ তা দাসেরে! 
স্থাঁপলা বিধুরেঞ্জ বাধ স্থাণুর ললাটে; 
পাড় কি ভূতলে শশন যান গড়াগাঁড় 
ধ্লায়ঃ হে রক্ষোরাঁথ, ভুলিলে কেমনে 
কে তুমি; জনম তব কোন্ মহাকুলে ? 
('” বা সে অধম রাম” স্বচ্ছ সরোবরে 

, করে কোল রাজহ*স পঞ্কজ-কাননে; 
যায় কি সে কতু, প্রভূ, পাঁঙকল সাঁললে, 
শৈবালদলের ধাম 2 মগেন্দ্র কেশরণ, 

৩» জলদ-প্রাতম স্বনে- মেঘগরজনের ন্যায় গম্ভীর শব্দে। 

০ আভমন্যবধের তীর প্রসঙ্গ। দ্রোণাচার্য, কৃপাচার্য, কর্ণ অশবথামা, দূর্যোধন, দুঃশাসন 

ও শকুনি 
৪» শৃলপাঁণ মহাদেবের ন্যায়। 
৪৩ দুবনস্ট, করব। 

এই সপ্তরথী মিলে আঁভমনন্যকে বধ করোছলেন। 
"২ তিরস্কার কাঁর। 
৮৪ বধু চন্দ্র। 



৮৮ মধুস্্দন রচনাবলশী 

কবে, হে বীরকেশার, সম্ভাষে শগালে 
িত্রভাবে? অজ্ঞ দাস, বিজ্ঞতম তুমি, 
আঁবাঁদত নহে কিছু তোমার চরণে । 
ক্ষুদ্রমাত নর, শূর, লক্ষত্রণ; নহিলে 
অস্ত্রহশীন যোধে কি সে সম্বোধে সংগ্রামে 2 
কহ, মহারথি, এ কি মহারথাীপ্রথা ? 
নাহ শিশু লঙকাপুরে, শুন না হাসবে 
এ কথা! ছাড়হ পথ; আসব ফিরিয়া 
এখান! দোঁখব আজ, কোন্ দেববলে, 
বমখে সমরে মোরে সৌঁমাতর কুমাত! 
দেব-দৈত্য-নর-রণে, স্বচক্ষে দেখেছ, 
রক্ষঃশ্রেম্ঠ, পরারুম দাসের! কি দেখ 
ডাঁরবে এ দাস হেন দুব্বল মানবে ? 
নিকুম্ভলা যজ্ঞাগারে প্রগল্ভে পাঁশল 
দম্ভণ; আজ্ঞা কর দাসে, শাঁস্ত নরাধমে। 
তব জল্মপুরে, তাত, পদার্পণ করে 
বনবাসী! হে বিধাতঃ, নন্দন-কাননে 
ভ্রমে দুরাচার দৈত্য? প্রফুল্ল কমলে 
কনটবাস? কহ তাত, সাঁহব কেমনে 
হেন অপমান আম; ভ্রাতৃ-পুত্র তব? 
তুমিও, হে রক্ষোমণি, সাঁহছ কেমনে 2" 

মহামল্ল-বলে যথা নম্ীশরঃ ফণা, 
মালনবদন লাজে, উত্তারলা রথ 
রাবণ-অনুজ, লাক্ষ রাবণ-আত্মজে : 
“নাহ দোষী আম, বংস: বৃথা ভর্ঘস মোরে 
তুমি! নিজ কর্ম-দোষে, হায়, মজাইলা 
এ কনক-লঙুকা রাজা, মাঁজলা আপাঁন !৪" 
বিরত সতত পাপে দেবকুল; এবে 
পাপপূর্ণ লগকাপুরী; প্রলয়ে যেমাত 
বসুধা, ডুবিছে লঙ্কা এ কালসিলে! 
রাঘবের পদাশ্রয়ে রক্ষার্থে আশ্রয়ন 
তেই আমি! পরদোষে কে চাহে মাঁজতে 2” 

রূষিলা বাসবনতরাস। গম্ভীরে যেমাত 
নিশীথে অম্বরে মন্দ্রে জীমৃতেন্দ্র কোঁপি.৪৬ 
কাঁহলা বীরেন্দ্র বলী,-_-“ধম্মপথগামন, 
হে রাক্ষসরাজানূজ, বিখ্যাত জগতে 
তাি-কোন্ ধর্ম মতে কহ দাসে, শুনি, 

৪০ বাল্মি-রামায়ণে [িভীষণের উীন্তর অনুরূপ 
৪৭ বাল্মীকি-রামায়ণে মেঘনাদের উীন্ত এইর্প। 

জলাঞ্জলি 2 শাস্নে বলে, গুণবান্ যাঁদ 
পরজন, গুণহশীন স্বজন, তথাপি 
নির্গুন স্বজন শ্রেয়, পরঃ পরঃ সদা !”; 
এ শিক্ষা, হে রক্ষোবর, কোথায় শাখলে 2 
কিন্তু বৃথা গাঞ্জ তোমা! হেন সহবাসে, 
হে পিতৃব্য, বর্বরতা কেন না শাঁখবে 2 
গতি যার নীচ সহ, নীচ সে দুম্মীতি।””* 

হেথায় চেতন পাই মায়ার যতনে 
সৌমিত্র, হুঙ্কারে ধনুঃ টঙ্কারিলা বলণ। 
সন্ধানি*৯ বিন্ধিলা শুর খরতর শরে 
আঁরন্দম ইন্দ্রজতে, তারকারি যথা 
মহেম্বাস শরন্দালে বিধেন তারকে 1" 
হায় রে. রুধির-ধারা (ভুধর-শরণীরে 
বহে বারষার কালে জলম্ত্রোতঃ যথা.) 
বাঁহল, 1তাঁতিয়া বস্ত্র, তাতিয়া মোদনণী' 
অধীর ব্যথায় রথ, সাপাঁটি সত্বরে 
শঙখ. ঘণ্টা, উপহারপান্র ছিল যত 
যজ্ঞাগারে, একে একে নিক্ষেপলা কোপে: 
যথা আভমনুয রথ. 'নরস্ত্র সমরে 
সপ্ত রথন অস্ত্রবলে. কভু বা হাঁনলা 
রথচূড়, রথচক্র; কভু ভগ্ন আস. 
ছন্ল চম্্, ভিন্ন বর্ম, যা পাইলা হাতে?১! 
কিন্তু মায়াময় মায়া, বাহ-প্রসরণে, 

খেবান মশকবৃন্দে সুপ্ত সৃত হতে 
করপদ্ম-সণ্টালনে !*২ সরোষে রাবাঁণ 
ধাইলা লক্ষম্রণ পানে গাঁজ্জ ভঈম নাদে. 
প্রহারকে হেরি যথা সম্মুখে কেশরী! 
মায়ার মায়ায় বল হোঁরলা চোঁদকে 
ভীষণ মহিষার্ড ভীম দণ্ডধরে ; 
শূল হস্তে শুলপাণি; শঙ্খ, চক্র. গদা 
চতুর্ভূজে চতুর্ভূজ; হেরিলা সভয়ে 
দেবকুলরথীব্ন্দে সুদিব্য বিমানে। 
বিষাদে নিশ্বাস ছাঁড় দাঁড়াইলা বল 
নি্কলৎত, হায় রে মার. কলাধর যথা 
রাহযগ্রাসে; কিম্বা সিংহ আনায় মাঝারে ! 

৪৬কাঁপত হয়ে। 
৪ বাল্মশীক-রামায়ণের অনূবাদ। ৪৯ লক্ষ্য করে। 

*০ কার্তক কর্তৃক তারকবধের পৌরাণক প্রসঙ্গ । ৫১ আঁভমননা-হত্যার মহাভারতীয় কাহিনীর উল্লেখ । 
৬২ হোমরের [1119৭ মহাকাব্যে দেবর্শ আথেনশ পন্ডর্শ কর্তৃক মানিলযসের প্রাত নিক্ষিপ্ত তাঁর সাঁরয়ে 

ধদয়েছেন। সেখানেও কাব মশকাঁদ তাড়*্নর উপমা 'দয়েছেন। 
* হানবীর্ষ। 



মেঘনাদবধ কাব্য : ষষ্ঠ সর্গ ৮৯ 

ত্যাজ 
রামানুজ; ঝল[সলা ফলক-আলোকে 
নয়ন! হায় রে, অন্ধ আরিন্দম বল 
ইন্দ্রাজং, খড্সাঘাতে পাঁড়লা ভূতলে 
শোণিআর্দ। থরথাঁর কাঁপলা বসূধা; 
গাঁজ্জলা উথাল 'সম্ধু! ভৈরব আরবে 
সহসা পৃরিল বিশ্ব! ন্রিদিবে, পাতালে, 
মর্তেয, মরামর জীব প্রমাদ গাঁণলা 
আতঙ্কে! যথায় বাস হৈম সিংহাসনে 
সভায় কর্বহরপাতি, সহসা পাঁড়ল 
কনক-মুকুট খাস, রথচুড় যথা 
রিপুপথনী কাঁট যবে পাড়ে রথতলে। 
সশঙ্ক লঙ্কেশ শূর স্মরিলা শঙ্করে! 
প্রমীলার বামেতর নয়ন নাচিল। 
আতাবস্মাতিতে. হায়, অকস্মাৎ সত 

মুছিলা সন্দ্রাবন্দু সুন্দর ললাটে! 
মাঁচ্ছলা রাক্ষসেন্দ্রাণী মন্দোদরশ দেবী 
আ৮াম্বতে! মাতৃকোলে নিদ্রায় কাঁদিল 
[শশুকুল আর্তনাদে, কাঁদল তযমাতি 
ব্রজে ব্রজকুলাশশু, যবে শ্যামমাণি, 
আঁধার সে ব্জপুর. গেলা মধুপুরে! 

অন্যায় সমরে পাঁড়, অসূরারি-রপু, 
রাক্ষসকুল ভরসা, পরুষ"* বচনে 
কাঁহলা লক্ষণ শৃরে.-"বীরকুলগ্লান, 
মিব্রানন্দন, তুই! শত ধিক্ তোরে' 

রাবণনল্দন আম, না ডাঁর শমনে! 
[িন্তু তোর অস্ত্াঘাতে মারনু যে আজ. 
পামর, এ চিরদৃঃখ রাহল রে মনে। 
দৈত্যকুলদল*৬ ইন্দ্রে দমিনু সংগ্রামে 
মারতে কি তোর হাতে? কি পাপে বিধাতা 
দিলেন এ তাপ দাসে, বুঝব কেমনে 2 
আর কি কহিব তোরে? এ বারতা খবে 
পাইবেন রক্ষোনাথ, কে রাক্ষবে তোরে, 
নরাধম? জলাধর অতল সাঁললে 
ডাঁবস যাঁদও তুই, পাঁশবে সে দেশে 
রাজরোষ- বাড়বাশ্নরাশিসম তেজে! 
দাবাশ্নসদৃশ তোরে দাঁগ্ধবে কাননে 
সে রোষ, কাননে যদি পাঁশস্. কুমাত! 
নারবে রজনী, মূঢ়, আবারতে তোরে । 

৪ ব্রজলণীলার উল্লেখ । 
৫৬ দৈত্যুকুলকে দলন করেছেন যিনি। 

28, নিচ্কোষলা আস মহাতেজাঃ দানব, মানব, দেব, কার সাধ্য হেন 
ন্রাণবে, সৌমান্র, তোরে, রাবণ রূষিলে 2 
কে বা এ কলঙ্ক তোর ভাঞ্জবে জগতে, 
কলাঁঙ্ক 2” এতেক কাঁহ, বিষাদে সুমতি 
মাতৃপিতৃপাদপদ্ম স্মারলা আন্তমে। 
অধাঁর হইলা ধীর ভাব প্রমশলারে 
চিরানন্দ! লোহ সহ 'মশি অশ্রুধারা, 
অনর্গল বাহি, হায়, আর্দল মহারে। 
লঙ্কার পঙ্কজ-রাঁব গেলা অস্তাচলে। 
নক্বণ পাবক যথা, (কম্বা 'ত্বষাম্পাতি 
শান্তরশিম. মহাবল রাহিলা ভূতলে। 

কাহলা রাবণানুজ সজল নয়নে :_ 
"সুপট্র-শয়নশায়ী তুমি, ভশমবাহন, 
সদা, কি বিরাগে এবে পাঁড় হে ভূতলে ? 
ক কাঁহবে রক্ষোরাজ হোঁরলে তোমারে 
এ শয্যায় 2 মন্দোদবুধ, রক্ষঃকুলেন্দ্রাণী ? 
শরাদন্দুনিভাননা প্রমীলা সুন্দরী ? 
সূরবালা-গ্লান রূপে দিতিসৃতা যত 
কিঙ্করী 2 'নকষা সতৰ--বদ্ধা পিতামহ ? 
ক কাহবে রক্ষঃকুল, চুূড়ামাঁণ তুমি 
সে কুলে? উঠ. বংস! খুল্লতাত আম 
ভাঁক তোমা--বিভনঁষণ; কেন না শুনিছ, 
প্রাণাধিক 2 উঠ, বংস. খুলিব এখনি 
তব অনুরোধে দ্বার! যাও অস্ত্রালয়ে, 
লঙ্কার কলঙ্ক আজ ঘুচাও আহবে! 
হে কব্বরকুলগর্ত্ব, মধ্যাহ কি কভু 
যান চলি অস্তাচলে দেব অংশৃমাল৭, 
, গতনয়নানন্দঃ তবে কেন তুমি 
এ বেশে, যশাস্ব, আজ পাঁড় হে ভূতলে? 
নাদে শৃঙ্গনাদ, শুন, আহ্বানি তোমারে; 
গজ্জে গজরাজ. অশ্ব হেষিছে ভৈরবে; 
সাজে রক্ষঃঅনশীকিনী*৭, উগ্রচন্ডা রণে। 
নগর-দুয়ারে আর, উঠ, অরিন্দম ! 
এ পুল কুলমান রাখ এ সমরে!” 

এইরপে বিলাপলা বিভষণ বল 
শোকে । মিত্রশোকে শোকী সৌমিন্র' কেশরী 
কাঁহলা, “সম্বর খেদ, রক্ষঃচ্ড়ামাণি ! 
কি ফল এ বৃথা খেদে? 'বাঁধর বিধানে 
বাধন এ যোধে আম, অপরাধ নহে 

“?ককশ।, 
€৭ অনাঁকিনী- সেনা। 
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তোমার! যাইব চল যথায় শাঁবিরে 
চন্তাকুল চিন্তামাণ দাসের বিহনে। 
বাজছে মগ্গলবাদ্য শুন কান দিয়া 
ত্রদশ-আলয়ে, শৃর 1)" শুনিলা সুরথী 
লাদব-বাঁদভ্র-ধবান- স্বপনে যেমানি 
মনোহর! বাহিরিলা আশুগাতি দোঁহে, 
শাদ্দৃলী অবর্তমানে, নাশ শিশু যথা 
নিষাদ, পবনবেগে ধায় উদ্ধর্ষবাসে 
প্রাণ লয়ে, পাছে ভমা আক্রমে সহসা. 
হেরি গতজীব শিশু. বিবশা বিষাদে 
শকম্বা যথা দ্রোণপুত্র অশ্বথ্থামা রথ, 
মার সুপ্ত পণ্চ শিশু পাণ্ডবাঁশবিরে 
নিশীথে, বাহারি, গেলা মনোরথগাতি, 
হরষে তরাসে ব্যগ্র, দুযেযাধন যথা 
ভগ্ন-উরু কুরুরাজ কুর:ক্ষেত্ররণে 1 
মায়ার প্রসাদে দোঁহে অদৃশ্য, চলিলা 
যথায় শাবরে শুর মৌথলশীবলাসন। 

প্রণাম চরণাম্বুজে, সৌঁমাত্র কেশরী 
নিবোদলা করপুটে--“ও পদ-প্রসাদে, 
রঘবংশ-অবতংস, জয়ী রক্ষোরণে 
এ িঙ্কর। গতজনীব মেঘনাদ বল 
শরাজৎ! চুম্বি শিরঃ, আলাঙ্গ আদরে 
অনুজে, কাহলা প্রভূ সজল নয়নে. 
“লভিনু সতায় আজ তব বাহুবলে, 

ডালা আঁদত্য এবে উদয়-অচলে, 
পদ্মপর্ণে সুস্ত দেব পদ্মযোনি৯ যেন, 
উন্মীল নয়নপদ্ম সংপ্রসন্ন ভাবে, 
চাঁহলা মহশীর পানে! উল্লাসে হাঁসলা 
কুসুমকুন্তলা মহা, মুক্তামালা গলে। 
উৎসবে মঙ্গলবাদ্য উলে যেমাতি 
দেবালয়ে, উ্থালল সস্বরলহরণী 
নিকপ্জে। বিমল জলে শোঁভল নাঁলনন: 
স্থলে সমপ্রেমাকাত্ক্ষ হেম সূর্যমুখী । 

নিশার শাঁশরে যথা অবগাহে দেহ 
কুসুম, প্রমীলা সতী, সুবাঁসিত জলে 

হে বাহুবলেন্দ্র! ধন্য বীরকুলে তুমি! 
সুমিন্রা জনন ধন্য! রঘুকুলানাধ 
ধন্য পিতা দশরথ, জল্মদাতা তব! 
ধন্য আম তবাগ্রজ! ধন্য জল্মভূঁম 
অযোধ্যা! এ যশঃ তব ঘোঁষবে জগতে 
চিরকাল! পৃূজ কিন্তু বলদাতা দেবে, 
প্রয়তম! নিজবলে দুব্বল সতত 
মানব: সু-ফল ফলে দেবের প্রসাদে 1" 

মহামিত্র বিভীষণে সম্ভাঁষ সংস্বরে 
কহিলা বৈদেহবীনাথ, _“শুভক্ষণে, সখে, 
পাইনু তোমায় আমি এ রাক্ষসপুরে। 
রাঘবকুলমঙ্গল তুমি রক্ষোবেশে! 
কানলে রাখবকুলে আজ নিজগন্ণে, 
গুণমাঁণ! গ্রহরাজ দিননাথ যথা, 
মন্কুলরাজ তুমি. কাঁহনু তোমারে! 
চল সবে. পুঁজ তাঁরে, শৃভঙ্করী 'যাঁন 
শঙ্করী!”" কুস্মাসার বৃন্টলা আকাশে 
মহানন্দে দেববূন্দ : উল্লাসে নাদিল, 
"জয় সীতাপাতি জয়!” কটক চোঁদকে_ 
আতঙ্কে কনক-লঙ্কা জাঁগলা সে রবে। 

ইত শ্রীমেঘনাদবধে কাবো বধো নাম 
ষন্তঃ সর্গ2। 

সপ্তম সর্গ 

স্নান পশীনপয়োধরা, বিনানিলা বেণণ। 
শোভিল মুকুতাপাঁতি সে চকণ কেশে, 
চন্দ্রমার রেখা যথা ঘনাবলন মাঝে 
শরদে'২ রতনময় কঙ্কণ লইলা 

ভঁষতে মুণালভুজ সম্ণালভূজা :_ 
বেদনিল বাহু, আহা. দূঢ় বাঁধে যেন, 
কঙ্কণ। কোমল কণ্টে স্বর্ণ কণ্ঠমালা 
ব্যাথল কোমল কণ্ঠ! সম্ভাঁষ বিস্ময়ে 
বসনতসৌরভা সখী বাসন্তীরে, সতী 
কাঁহলা,-“কেন লো. সই. না পারি পারতে 
অলঙ্কার ; লঙ্কাপুরে কেন বা শুনিছি 

৫৮ অশবথামা কৃপাচার্য প্রভাতি কর্তৃক দ্রৌপদীর পণ শিশুপনত্রের হত্যা-কাহনশর উল্লেখ । 
*ব্ুহ্ষা। 
২কাঁলদাসের 'কুমারসম্ভবে' কৃতস্নানা পার্বতীর অনুরূপ বর্ণনা আছে। 
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রোদন-ীননাদ দূরে, হাহাকার ধ্বনি? 
বামেতর আঁখ ঘের নাচছে সতত: 
কাঁদয়া উঠিছে প্রাণ! না জানি. স্বজনি, 
হায় লো. না জান আজ পাঁড় কি বিপদে: 
যজ্জাগারে প্রাণনাথ. যাও তাঁর কাছে, 

নত! নিবার যেন না যান সমরে 
এ কুঁদনে বীরমাণ। কাঁহও জাঁবেশে, 
অনুরোধে দাসী তাঁর ধার পা দুখান!" 

নীরাঁবলা বাঁণাবাণী, উত্তারলা সখী 
বাসন্তী, “বাড়ছে কমে, শুন কান দিয়া, 
আর্তনাদ, সুবদনে! কেমনে কাঁহব 
কেন কাঁদে পুরবাসী? চল আশুগাঁতি 
দেবের মন্দিরে যথা দেবী মন্দোদরী 
পৃজিছেন আশুতোষে। মত্ত রণমদে, 
বথ, রথী, গজ, অশ্ব চলে রাজপথে; 
কেমনে যাইব আম যজ্ঞাগারে, যথা 
সাঁজছেন রণবেশে সদা রণজয়শী 
কান্ত ভব, সীমান্তান 2" চলিলা দুজনে 
চন্দ্রচুড়ালয়ে, যথা রক্ষঃকুলেশ্বরী 
আরাধেন চন্দ্রচুড়ে রাক্ষতে নন্দনে-_ 
বৃথা? ব্যগ্রীচত্ত দোঁহে চলিলা সত্বরে। 

[বরসবদন এবে কৈলাস-সদনে 
গারশ। বিষাদে ঘন নশবাঁস ধূজ্জাট, 
হৈমবতী পানে চাহ, কহিলা. “হে দোঁৰি, 
পূর্ণ মনোরথ তব: হত রথীপাঁত 
ইন্দ্রীজং কাল রণে! যজ্ঞাগারে বলী 
সৌঁমাব্র নাশল তারে মায়ার কোশলে ' 
পরম ভকত মম রক্ষঃঠকুলনিাধি, 
বিধূমুখ! তার দুঃখে সদা দুখী আমি। 
এই যে ভ্রিশল, সাত হোরছ এ করে, 

ইহার আঘাত হতে গুরুতর বাজে 
পূত্রশোক! িরস্থাযী, হায়, সে বেদনা, - 
সব্বহর কাল তহে না পারে হারতে 

ক কবে রাবণ, সাত. শুন হত রণে 
পূত্রবব ; অকস্মাৎ মারবে. যদ্যপ 
নাহ রাক্ষ রক্ষে আম রূুদ্রতেজোদানে। 
তুঁষিনু বাসবে, সাধিব, তব অনহরোধে* : 
দেহ অনূমাত এবে তুষি দশাননে। 

ন্রিপুরারি!* বাসবের পৃরিবে বাসনা, 
ছিল ভিক্ষা তব পদে, সফল তা এবে। 

দাসীর ভকত, প্রভূ, দাশরাথ রথা: 
এ কথাট, িশবনাথ, থাকে যেন মনে! 
আর কি কাঁহবে দাসী ও পদরাজীবে 2" 

হাসিয়া স্মারলা শৃলী বীরভদ্র শরে। 
ওষণ-মূরাঁত রথ প্রণামলে পদে 
সাম্টাঙ্গে, কাহলা হর,_“গতজশব রণে 
আজ ইন্দ্রীজৎ, বংস। পঁশি যজ্্রাগারে, 
নাশিল সৌমান্র তারে উমার প্রসাদে। 
ভয়াকুল দূতকুল এ বারতা দিতে 
রক্ষোনাথে । িবশেষতঃ, কি কৌশলে বলণ 
সৌমিত্র নাশিলা রণে দুম্ম'দ ঝ।ক্ষসে, 
নাহি জানে রক্ষোদূত। দেব ভিন্ন, রাথ, 
কার সাধ্য দেবমায়া*্বুঝে এ জগতে ? 
কনক-লঙ্কায় শীঘ্র যাও, ভনমবাহ, 
রক্ষোদতবেশে তুমি; ভর. রুদ্রতেজে. 
নকষানন্দনে আজ আমার আদেশে ।" 

চলিলা আকাশপথে বশীরভদ্র নলশ 
ভনমাকৃতি: ব্যোমচর নামলা চৌঁদিকে 
সভয়ে: সৌন্দর্যযতেজে হবীনতেজাঃ রাবি, 
সংধাংশু নিরংশু যথা সে রাবর তেজে। 
ভয়ঙ্কর শৃলছায়া পাঁড়ল ভূতলে। 
গম্ভীর নিনাদে নাঁদ অম্বুরাঁশপাত 
পৃজিলা ভৈরবদৃূতে। উতাঁরলা রথণী 
বক্ষঃপুরে : পদচাপে থর থর থাঁর 
কাঁপল কনক-লঙকা, বক্ষশাখা যথা 

পক্ষন্দ্র গরুড় বৃক্ষে পড়ে ভীড় যবে। 
পাঁশ যজ্ঞাগারে শুর দোখলা ভূতলে 

বীরেন্দ্র! প্রফরল্প, হায়, কিংশুকৎ যেমাতি 
ভপাঁতিত ধনমানে প্রভপ্জন-বলে। 
সঙ্জল নয়নে বলী হেরিলা কুমারে। 
ধ।”শী অমর-হিয়া মর-দুঃখ হেরি। 

কনক-আসনে যথা দশানন রথশ, 
রক্ষঃকুলচড়ামাঁণ, উতরিলা তথা 
দৃতবেশে বীরভদ্র, ভস্মরাশি মাঝে 
গুপ্ত িভাবসু সম তেজোহনন এবে। 

৬শহোমরের দেবরাজ জ্যসের আচরণের সঙ্গে সাদ্শ্য লক্ষণীয়।, একাঁদন হনরী-আথেনীর অনুরোধে 

ণতাঁন গ্রকদের বিজয় দান করছেন, অন্যাদন আফ্রোদিতি প্রমুখের অনুরোধে বা স্বেচ্ছায় ট্রয়বাসখীদের 

তৃষ্ট করছেন। 
৪ ব্রপুর*অসুর বিনাশক মহাদেব। $পলাশ। 



৯২ মধুসূদন রচনাবলী 

প্রণামের ছলে বলী আশীষ রাক্ষসে, 
দাঁড়াইলা করপুটে*, অশ্রুময় আঁখি, 
সম্মৃখে। বিস্ময়ে রাজা সুধিলা, “কি হেতু, 
হে দূত, রসনা তব বিরত সাধতে 
স্বকম্্ম? মানব রাম, নহ ভূৃত্য তুমি 
রাঘবের, তবে কেন, হে সন্দেশ-বহ, 
মলিন বদন তব? দেবদৈত্যজয়' 
লঙ্কার পঙ্কজরাব সাজছে সমরে 
আজি, অমগ্গল বার্তা কি মোরে কাঁহবে ? 
মরিল রাঘব যাঁদ ভীষণ অশাঁন- 
সম প্রহরণে রণে, কহ সে বারতা, 
প্রসাদ তোমারে আমি।" ধারে উত্তরিলা 
ছদ্মবেশী; “হায়, দেব, কেমনে নিবোঁদ 
অমঙ্গল বার্তা পদে, ক্ষদ্র প্রাণী আম ? 
অভয় প্রদান অগ্রে, হে কর্্বরপাঁত, 
কর দাসে!" ব্যগ্রাচত্তে উত্তারলা বল, 
"শক ভয় তোমার, দূত? কহ ত্বরা কার. 
শুভাশুভ ঘটে ভবে 'বাঁধর বিধানে ।__ 
দানিন অভয়. ত্বরা কহ বার্তা মোরে!” 

বরূপাক্ষচর বল রক্ষোদৃতবেশী 
কহিলা, "হে রক্ষঃশ্রেন্ঠ, হত রণে আজ 
কৰ্বৃর-কুলের গব্ব মেঘনাদ রথ!” 

যথা যবে ঘোর বনে নিষাদ 'বীধলে 

মৃগেন্দ্রে ন্বর শরে, গাঁক্জজ ভীম নাদে 
পড়ে মহীতলে হারি. পাঁড়লা ভূপাঁতি 
সভায়! সাঁচববৃন্দ, হাহাকার রবে, 
বোঁড়ল চোঁদকে শে: কেহ বা আনিল 
সুশঈতল বার পান্রে, 'িউানল কেহ। 

রুদ্রতেজে বীরভদ্র আশু চেতানলা 
রক্ষোবরে। আশ্নকণা পরশে যেমাতি 
বারুদ. উঠিয়া বলী. আদেশিলা দৃূতে-_ 
“কহ, দূত, কে বাঁধল চিররণজয়শ 
ইন্দ্রীজতে আজ রণে? কহ শীঘ্র কার।" 

উত্তারলা ছদ্মবেশী; “ছদ্মবেশে পাঁশ 
নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে সৌমান্র কেশরন, 
রাজেন্দ্র, অন্যায় যুদ্ধে বধল কুমাতি 
বীরেন্দ্র! প্রফুল্ল, হায়, কিংশুক যেমান 
ভূপাঁতত বনমাঝে প্রভঞ্জন-বলে. 

৬ যুস্তকরে। ৭বাতাস করল। 

' মান্দরে দেখিনু শূরে। বীরশ্রেষ্ঠ তুমি. 
রক্ষোনাথ, বীরকর্মে ভুল শোক আঁজ। 
রক্ষঃকুলাগ্গনা, দেব, আর্দবে মহশরে 
চক্ষুঃ়জলে | পূত্রহানী* শন্রু যে দুম্মীত। 

ভম প্রহরণে তারে সংহারি সংশগ্রামে, 
তোষ তুমি, মহেম্বাস, পৌর জনগণে!” 

আচম্বিতে দেবদূত অদৃশ্য হইলা, 
স্বগ্ণাঁয় সৌরভে সভা পৃরল চোঁদকে। 
দেঁখলা 'রাক্ষসনাথ দর্ঘজটাবলণ, 
ভনষণ ত্রিশূল-ছায়া।৯ কৃতাঞ্জীলপ-টে 
প্রণাম, কহিলা শৈব; “এত দিনে, প্রভু. 
ভাগ্যহান ভৃত্যে এবে পাঁড়ল কি মনে 
তোমার 2 এ মায়া, হায়, কেমনে বুঝিব 
মুড আমি, মায়াময়? কিন্তু অগ্রে পাল 
আজ্ঞা তব, হে সব্বজ্ঞ;: পরে নিবোদিব 
যা কিছু আছে এ মনে ও রাজীবপদে ।” 

সরোষে--তৈজদ্বা আজ মহারুদ্রতৈজে- 

ধনুদ্ধর আহ যত. সাজ শীঘ্র করি 
চতুরঙ্গে! রণরঙ্গে ভুলিব এ জবালা_ 
এ বিষম জবালা যাঁদ পার রে ভুলিতে" 

উথ্থালল সভাতলে দুন্দভির ধবনি, 
শৃঙ্গাঁননাদক যেন, প্রলয়ের কালে. 
বাজাইলা শৃঙ্গবরে গম্ভীর নিনাদে' 
যথা সে ভৈরব রবে কৈলাস-শিখরে 
সাজে আশু ভূতকুল, সাঁজল চৌদিকে 
রাক্ষস; টাঁলল লঙ্কা বাঁরপদভরে ! 
বাহারল আগ্নবর্ণ রথগ্রাম বেগে 
স্বর্ণধবজ : ধূম্রবর্ণ বারণ, আস্ফাল 

ভীষণ মুদ্গর শুণ্ডে: বাহারল হেষে 
তুরঙ্গম. চতুরঙ্গে আইলা গাঁজ্জয়া 
চামর১”, অমর-ন্রাস: রথাবৃন্দ সহ 
উদগ্র১০, সমরে উগ্র; গজবৃন্দ মাঝে 

জীমৃতবাহন বজ্র ভীম বজ্র করে! 
বাহারল হুহুঙ্কার আসিলোমা৯বলন 
অশবপাতি: বিড়ালাক্ষ* পদাঁতিকদলে. 
মহাভয়ঙ্কর রক্ষঃ, দম্মদ সমরে! 

* পুত্রকে যে হত্যা করেছে। 
৯ হোমরের মহাকাব্যে বার বার অনুরূপ কল্পনা প্রকাশ পেয়েছে। 
১০ চামর, উদগ্র, বাস্কল, আসিলোমা, বিড়ালাক্ষ-_রাক্ষস সেনাপাঁতদের এই নামগুঁল মাকন্ডেয় পুরাণ 

থেকে গৃহশত। 
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আইল পতাকাঁদল, উঁড়ল পতাকা, 
ধূমকেতুরাঁশ যেন ডাদল সহসা 
আকাশে! রাক্ষসবাদ্য বাঁজল চোঁদকে। 

যথা দেবতেজে জন্মি দানবনাশনী 
চণ্ডী, দেব-অস্বে সতী সাঁজলা উল্লাসে 
অদ্রহাঁস, লঙ্কাধামে সাঁজলা ভৈরবী 
রক্ষঃকুল-অনশীকনী--উগ্রচণ্ডা রণে।৯১ 
গজরাজতেজঃ ভুজে; অশ্বগাঁতি পদে: 
স্বর্ণরথ 1শরঃচূড়া; অণ্চল পতাকা 
রত্বময়: ভেরী, তূরী, দুন্দুভ, দামামা 
আপ্দ বাদ্য িংহনাদ! শেল, শান্ত, জাঁট, 
তোমর, ভোমর, শৃল, মুষল, মুদ্গর, 
পঁটিশ, নারাচ. কোন্ত--শোভে দল্তর্পে ! 
জনামল নয়নাগ্ন সাঁজোয়ার তেজে' 
থর থর থরে মহন কাঁপলা সঘনে; 
কল্লোলিলা উথালিয়া সভয়ে জলাঁধ : 
অধীর ভূধররজ১২.ভীমার গজ্জনে,-- 
পুনঃ যেন জল্মি চণ্ডী নিনাদিলা রোবে 

চমাক শাবরে শূর রাবকুলরাবি 
কাহিলা সম্ভাঁষ মন্ত্র বিভীষণে, "দেখ 
হে সখে, কাঁপছে লঙ্কা মুহুর্মহ এবে 
ঘোর ভূকম্পনে যেন! ধূমপুঞ্জ ডীঁড় 
আবারছে 'দননাথে ঘন ঘন রূপে: 

উজলিছে নভস্তল ভয়গ্করণ বিভা, 
কালাশ্নসম্ভবা যেন! শুন, কান?" যা. 
কল্লোল, জলাঁধ যেন উত্থালছে দূরে 
লাঁয়তে১« প্রলয়ে 'বিশব!" কহিলা--সন্নাসে 
পাণ্ডুগন্ডদেশ- রক্ষঃ, িন্রচুড়ামাঁণ, 
“শক আর কাঁহব. দেব ? কাপে এ পুরী 
রক্ষোবীরপদভরে, নহে ভূকম্পনে । 
কালাগ্নসম্ভবা বিভা নহে যা দোঁখছ 
গগনে, বৈদেহীনাথ : স্বর্ণবম্ম-আভা 
অনন্রাদির তেজঃ সহ 'মাঁশ উজাঁলছে 
দশ দিশ! রোধছে যে কেলাহল. বাল, 
শ্রবণকৃহর এবে. নহে িন্ধৃধবান : 
গরজে রাক্ষসচম. মাত বীরমদে। 
আকুল পুরেন্দ্রশোকে, সাজিছে সংরথা 
লঙ্কেশ! কেমনে, কহ রক্ষিবে লক্ষণে, 
আর যত বীরে, বীর, এ ঘোর সঙ্কটে *” 

১১ মাকন্ডেয় পুরাণ-প্রসঙ্গের উল্লেখ। 

১৪হে দক্ষিণ ভারতের আঁধবাসিব্ন্দ। 

" ১২ পর্বতজমূহ। 

সুস্বরে কহিলা প্রভু, “যাও ত্বরা কার 
. মিত্বর, আন হেথা আহ্বান সত্বরে 

সৈন্যাধ্যক্ষদলে তুমি। দেবাশ্রত সদা, 
এ দাস: দেবতাকুল রাক্ষবে দাসেরে!" 

শৃঙ্গ ধার রক্ষোবর নাঁদলা ভৈরবে। 
আইলা 'কচ্িনম্ধ্যানাথ গজপাঁতগাত, 
রণাবশারদ শূর অঙ্গদ; আইলা 
নল, নীল দেবাকীতি; প্রভঞ্জনসম 
ভীমপরাক্রম হনৃ; জাম্বুবান বলী; 
বীরকুলর্ষভ বীর শরভ: গবাক্ষ 
রন্তাক্ষ, রাক্ষসত্রাস; আর নেতা যত। 

সম্ভাঁষ বীরেন্দ্রদলে যথাঁবাঁধ বল 

[বকল রাক্ষসপাত সাজছে সত্বরে 
সহ রক্ষঃ-অনীকনী; সঘনে টালছে 
বীরপদভরে লঙ্কা& তোমরা সকলে 
ব্রিভুবনজয়শ রণে: সাজ ত্বরা কার: 
রাখ গো রাঘবে আজি এ ঘোর বিপদে। 
স্ববন্ধুবান্ধবহাীীন বনবাসী আম 
ভাগ্যদোষে: তোমরা হে রামের ভরসা, 
বিক্রম, প্রতাপ, রণে! একমার রথশ 
জীবে লঙকাপুরে এবে; বধ আজ তারে, 
বীরবৃন্দ! তোমাদের প্রসাদে বাঁধন 
[সন্ধু: শৃলীশম্ভূনিভ কুম্ভকর্ণ শৃরে 
বাধন তুমুল যুদ্ধে: নাঁশল সৌমান্র 
দেবদৈত্যনবন্লাস ভীম মেঘনাদে ! 
কুল, মান. প্রাণ মোর রাখ হে উদ্ধারি, 
রঘুবন্ধু, রঘুবধূ, বদ্ধা কারাগারে 
রক্ষঃ-ছলে ' স্লেহপণে কিনিয়াছ রামে 
তোমরা: বাঁধ হে আজি কৃতজ্ঞতা-পাশে 
রঘুবংশে, দাঁক্ষিণাত্য১৪ দাক্ষণ্য৫ প্রকাশ!” 

নীরাঁবলা রঘুনাথ সজল নয়নে । 
বারদপ্রাতম৯৬ স্বনে স্বাঁন উত্তারলা 
. "শিব; "মারব, নহে মারিব রাবণে, 
এ প্রতিজ্ঞা, শূরশ্রেষ্ঠ, তব পদতলে! 
ভু্জ রাজাসুখ, নাথ, তোমার প্রসাদে ;-_- 
ধনমানদাতা তুমি; কৃতজ্ঞতা-পাশে 
চির বাঁধা, এ অধনন, ও পদপগ্কজে ! 
আর কি কাহব. শর? মম সঙ্গীদলে 

১০লয় সাধন করতে। 

১৫ দয়া। ১৬ মেঘের ন্যায়। 
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নাহ বীর, তব কর্ম সাধিতে যে ডরে 
কৃতান্ত! সাজুক রক্ষঃ, যুঝব আমরা 
অভয়ে !” গাঁজ্জলা রোষে সৈন্যাধ্যক্ষ যত, 
গাঁজ্জলা বিকট ঠাট»৭ জয় রাম নাদে! 

সে ভৈরব রবে রুঁষ, রক্ষঃ£-অনশীকনী 
নিনাদিলা বীরমদে, নিনাদেন যথা 
দানবদলনশী দুর্গ দানবনিনাদে !_ 
পৃঁরিল কনক-লঙ্কা গম্ভশর নির্ঘোষে! 
কমল-আসনে যথা বসেন কমলা, 

রক্ষঃকুলরাজলক্ষম ৯, পাঁশল সে স্থলে 
আরাব; চমকি সতাঁ উঠিলা সত্বরে। 

দোঁখলা পদ্মাক্ষী, রক্ষঃ সাজছে চোৌঁদকে 
ক্রোধান্ধ; রাক্ষসধবজ উীঁড়ছে আকাশে, 
জীবকুল-কুলক্ষণ! বাঁজছে গম্ভীরে 
রক্ষোবাদ্য। শৃন্যপথে চঁলিলা ইন্দিরা-_ 
শরাঁদন্দনিভাননা৯৮_ বৈজয়ন্ত ধামে। 

বাজিছে বাবধ বাদ্য ব্রিদশ-আলয়ে ; 
নাচছে অপ্সরাবৃন্দ: গাইছে সৃতানে 
কন্নর; সুবর্ণাসনে দেবদেবীদলে 
দেবরাজ, বামে শচঈ সুচারুহাসিনী; 
অনন্ত বাসন্তানিল বাঁহছে সুস্বনে ; 
বার্ছে মন্দারপুঞ্জ গন্ধবর্ব চোঁদকে। 

পাঁশলা কেশব-ীপ্রয়া দেবসভাতলে। 

প্রণাম কহিলা ইন্দ্র, “দেহ পদধৃঁলি, 
জনান; নিঃশঙ্ক দাস তোমার প্রসাদে-_ 
গতজনীব রণে আজ দুরন্ত রাবাঁণ! 
ভুঞ্জিব স্বর্গের সুখ নিরাপদে এবে। 
কৃপাদৃস্টি যার প্রাত কর, কৃপামায়, 
তুমি, কি অভাব তার ?”" হাঁসি উত্তারলা 
রত্লাকররত্নোত্তমা হীন্দিরা সুন্দরী; 
“ভূতলে পাঁতত এবে, দৈত্যকুলরিপহ, 
রিপু তব; কিন্তু সাজে রক্ষোবলদলে 
পাদ নাজাাতিরানিডে 
পূন্রবধ! লক্ষ রক্ষঃ সাজে তার সনে। 
দিতে এ বারতা, দেব, আইন এ দেশে । 
সাধল তোমার কর্ম সৌঁমান্র সৃমাতি; 
রক্ষ তারে, আঁদতেয়! উপকারী জনে, 
মহৎ যে প্রাণ-পণে উদ্ধারে 'ীবপদে! 
আর ক কাঁহব, শর; আঁবাঁদত নহে 
বক্ষঃকুলপরারুম! দেখ 'ীচন্তা কার, 
ক উপায়ে, শচীকাল্ত, রাখবে রাঘবে।” 

১৭ সৈন্য। 

মধসন্দন রচনাবলশ 

উত্তারলা দেবপাতি,_ “স্বর্গের উত্তরে, 
দেখ চেয়ে, জগদম্বে, অম্বর প্রদেশে ;- 
সুসজ্জ অমরদল। বাহরায় যাঁদ 
রণ-আশে মহেম্বাস রক্ষঃকুলপাতি, 
সমরিব তার সঙ্গে রঙ্গে, দয়ামায়।__ 
না ডরি রাবণে, মাতঃ, রাবণি বিহনে!" 

বাসবীয় চম্ রমা দোখলা চমাকি 
স্বগেরি উত্তর ভাগে । যত দূর চলে 
দেবদৃষ্টি, দৃম্টি দানে হেরিলা সুন্দরশ 
রথ, গজ, অশব, সাদী, নিষাদী, সুরথী, 
পদাতিক যমজয়ী, বিজয়ী সমরে। 
গন্ধব্্ব, কিন্নর, দেব, কালা্ন-সদশ 
তেজে: শাখধরজরথে স্কন্দ তারকার 
সেনানন, 'বাঁচনর রথে চন্ররথ রথী। ' 
জবাঁলছে অম্বর যথা বন দাবানলে ; 
ধূমপুঞ্জ সম তাহে শোভে গজরাজী ; 
িখার্পে শৃুলগ্রাম ভাঁতছে ঝলাঁস 
নয়ন! চপলা যেন অচলা, শোভিছে 
পতাকা: রাঁবপাঁরাধ জান তেজোগুণে, 
ঝকঝকে চর্ম: বর্ম ঝলে ঝলঝলে! 

স্মীধলা মাধবাপ্রয়া;--"কহ দেবানাধ 
আ'দতেয়, কোথা এবে প্রভঞ্জন-আঁদ 
দিকপাল ? ভ্রিদিবসৈন্য শুন্য কেন হোরি 
এ বিরহে 2" উত্তরিলা শচণকান্ত বল; 
"নিজ নিজ রাজ্য আঁজ রাক্ষতে দকৃপালে 
আদেশিনু, জগদম্বে। দেবরক্ষোরণে, 
(দুজ্জয় উভয় কুল) কে জানে কি ঘটে 

আজ: এ বিপুল সম্টি যাবে রসাতলে '" 
আশশীষয়া সকেশিনী কেশববাসনা 

দেবেশে, লঙ্কায় মাতা সত্বরে 'ফারলা 
সুবর্ণ ঘনবাহনে ; পাশ স্বমান্দিরে, 
বিষাদে কমলাসনে বাঁসলা কমলা, _ 
আলো কার দশ 'দিশ রূপের িরণে, 
বিরসবদন,. মার, রক্ষঃকুলদুঃখে ! 

রণমদে মত্ত, সাজে রক্ষঃকুলপাঁতি;_ 
হেমকট-হেমশজ্গ-সমোজ্জবল তেজে 
চোঁদকে রথীন্দ্দল! বাজছে অদ্রে 
রণবাদ্য; রক্ষোধবজ উীঁড়ছে আকাশে, 
অসংখ্য রাক্ষসবৃন্দ নাঁদছে হগকারে। 

৷ হেন কালে সভাতলে উতীরলা রাণী 
৯৮ শরতের চাঁদের ন্যায় মুখ যার। 
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মন্দোদরী, শিশুশুন্য নীড় হেরি যথা 
আকুলা কপোতাঁ, হায়! ধাইছে পশ্চাতে 
সখাঁদল। রাজপদে পাঁড়লা মাহষাঁ। 

যতনে সতারে তুলি, কহিলা বিষাদে 
রক্ষোরাজ,. "বাম এবে, রক্ষঃ-কুলেন্দ্রাণি, 

আমা দোহা প্রতি বাধ! তবে যে বাঁচিছি 
এখনও, সে কেবল প্রাতাবাধংসিতে 
মৃত্যু তার! যাও 'ফার শৃন্য ঘরে তুঁমি;-- 
রণক্ষেত্রযান্রঁ আমি, কেন রোধ মোরে 2 
বিলাপের কাল, দোৌব, চিরকাল পাব! 
বৃথা রাজ্যসুখে, সতি. জলাঞ্জাল নয়া, 
বিরলে বসিয়া দৌহে স্মারব তাহারে 
অহরহঃ। যাও রি; কেন নিবাসুবে 
এ রোষাশ্ন অশ্রুনীরে, রাঁণ মন্দোদাঁর 2 
বনসৃশোভন শাল ভূপাতিত আজ; 
চূর্ণ তুঙ্গতম শৃঙ্গ গিরবর [রে 
গগনরতন শশী চিররাহগ্রাসে !" 

ধরাধার কার সখী লইলা দেবীরে 
অবরোধে! কোধভরে বাহ।র, ভৈরবে 
কাঁহলা রাক্ষসনাথ, সম্বোধ রাক্ষসে ,_ 
"দেব-দৈত্য-নর-রণে যার পরারুমে 
জয় রক্ষঃ-অনীকনী; যার শরজালে 
কাতর দেবেন্দ্র সহ দেবকুল-রথী ; 
অতল পাতালে নাগ, নর নরলোকে :- 
হত সে বীরেশ আজ অন্যায় সমরে 
বীরবৃন্দ! চোরবেশে পাঁশ দেবালয়ে, 
সৌমাত্র বাধল পত্রে, নিরস্ত্র সে যবে 

ভূতে! প্রবাসে যথা মনোদুঃখে মরে 
প্রবাসী, আসন্নকালে না হোর সম্মুখে 
স্নেহপান্র তার যত-াঁপতা, মাতা, ভ্রাতা, 
দয়িতা- মারল আজি স্বর্ণলঙকাপুরে, 
স্বর্ণলঙকা-অলঙ্কার! বহুকালাবাঁধ 
পালিয়াছি পত্রসম তোমা সবে আম, 
'জিজ্ঞাসহ ভূমণ্ডলে, কোন্ বংশখ্যাতি 
রক্ষোবংশখ্যাতিসম ? কন্তু দেব নরে 
পরাভাঁব, কীর্তবৃক্ষ রোপিন্ জগতে 
বৃথা! নিদারুণ বাঁধ, এত ?দনে এবে 
বামতম৯১ মম প্রীতি; তেই শুখাইল 

১৯ একান্ত 'বমৃখ। 

জলপূর্ণ আলবাল২০ অকাল 'নদাঘে ! 
কিন্তু না বলাপ আমি। কি ফল বিলাপে? 
আর কি পাইব তারে ? অশ্রুবারিধারা, 
হায় রে, দ্রবে কি কভু কৃতান্তের হিয়া 
কঠিন? সমরে এবে পাশি বিনাশিব 
অধম্মর সৌমান্র মে, কপট-সমরী২১ - 
বৃথা যদ রত্ব আজ, আর না ফারব__ 
পদার্পণ আর নাহ কারব এ পুরে 
এ জল্মে! প্রতিজ্ঞা মম এই. রক্ষোরাঁথ! 
দেবদৈত্যনরন্রাস তোমব্রা সমরে; 
[ব*বজয়শ: স্মার তারে, চল রণস্থলে :_ 
মেঘনাদ হত রণে, এ বারতা শুনি, 
কে চাহে বাঁচিতে আজি এ কব্্বরকুলে, 
কর্বহরকুলের গব্ব মেঘনাদ বলা!” 

নশরাঁবলা মহেন্বাস 'নশবাঁস 'বষাদে। 
ক্ষোভে রোষে রক্ষঃসৈন্য নাঁদলা নির্ঘোষে, 
তিতিয়া মহণরে. মার, নয়ন-আসারে! 

শুনি সে ভীষণ স্বন নাঁদলা গম্ভীরে 
রঘসৈন্য। ন্রাদবেন্দ্র নাদলা 'ন্রাদবে! 
রুীষলা বৈদেহশনাথ, সৌঁমান্র কেশরা, 
সুগ্রীঁব, অঙ্গদ, হন, নেতৃনাধ যত, 
রক্ষোষম ; নল, নীল, শরভ সুমাতি-- 
গাঁঞ্জল বিকট ঠাট জয় রাম নাদে! 
মান্দ্রলা জীমৃতবৃন্দ আবার অম্বরে; 
ইরম্মদে ধাঁধ ব*ব, গাঁজ্জল অশান: 
চামূন্ডার হাঁসরাশসদশ হাসিল 
সৌদাঁমিনী, যবে দেবী হাঁস বিনাশিলা 
দুম্সদ দানবদলে, মত্ত রণমদে ।** 
ডবলা তামরপুঞ্জে তামর-াবনাশী 
দিনমাণ; বায়দল বাহলা চোঁদিকে 
বৈশবানরশ্বাসরূপে; জবালিল কাননে 
দাবাশ্নি: *্লাবন নাঁদ গ্রাসল সহসা 
পুরী, শল্লী; ভূকম্পনে পাঁড়ল ভূতলে 
সাকা, তরুরাজী: জীবন ত্যাঁজল 

উচ্চ কাঁদ জীবকুল, প্রলয়ে যেমাতি !__ 
মহাভয়ে ভীতা মহ কাঁদয়া চাঁললা 

বৈকৃণ্ঠে। কনকাসনে বরাজেন যথা 
মাধব. প্রণাম সাধ্বী আরাধলা দেবে; 

১০ গাছের গোড়ায় জল ধরে রাখবার জন্য যে গোলাকার বাঁধ* দেওয়া হয়। 

২১ কপট-সমরী- যুদ্ধে যে ছলনার আশ্রয় গ্রহণ করে থাঃক। 
২২ মাক্ন্ডেয় পুরাণ কাহনীর উল্লেখ। 



৯৬ মধুসূদন রচনাবলণ 

“বারে বারে অধধনীরে, দয়াসন্ধু তুমি, 

হে রমেশ, তরাইলা বহ মূর্ত ধরি; 
কূর্মপৃন্ঠে তিষ্ঠাইলা দাসীরে প্রলয়ে 
কর্ণ্মরূপে; ;২০ রাজন দশনাশখরে 
আম, (শশাঙ্কের দেহে কলঙ্কের রেখা- 

সদৃশ) বরাহমূর্তি ধরিলা যে কালে, 
দীনবন্ধু! নরাঁসংহবেশে বিনাঁশয়া 

হিরণ্যকাশপু দৈত্যে, জুড়ালে দাসীরে !*« 
খার্বিলা বালির গব্র্ব খব্বাকারছলে, 
বামন! বাঁচিন, প্রভূ, তোমার প্রসাদে ! 
আর কি কাঁহব, নাথ! পদাশ্রতা দাসী ! 
তে"ই পাদপদ্মতলে এ বিপাস্তকালে।” 

হাসি সুমধুর স্বরে সুধিলা মরার, 
“ক হেতু কাতরা আজি, কহ জগল্মাতঃ 
বসূধে ? আয়াসে আজ কে, বংসে, তোমারে £" 
উত্তরিলা কাঁদ মহ; "কি না তুমি জান, 

সর্বজ্ঞ ? লঙ্কার পানে দেখ, প্রভু, চাঁহ। 
রণে মত্ত রক্ষোরাজ; রণে মত্ত বলী 
রাঘবেন্দ্র; রণে মত্ত ব্রিদিবেন্দ্র রথী! 
মদকল কারিব্যয় আয়াসে*, দাসীরে! 
দেবতাকীতি রথীপাঁতি সৌমাত্র কেশরী 
বাঁধলা সংগ্রামে আজি ভম মেঘনাদে; 
আকুল বিষম শোকে রক্ষঃকুলানাধ 
কাঁরল প্রাতিজ্ঞা, রণে মারবে লক্ষণে : 

বীরদর্পে; আবিলম্বে, হায়, আরাম্ভিবে 
কাল রণ. পীতাম্বর, স্বর্ণলঙকাপুরে 
দেব, রক্ষঃ, নর রোষে। কেমনে সাঁহব 
এ ঘোর যাতনা, নাথ, কহ তা আমারে 2" 

চাঁহলা রমেশ হাঁসি স্বর্ণলগকা পানে। 
দোঁখলা রাক্ষসবল বাহারছে দলে 
অসখ্খ্য, প্রাতঘ-অন্ধ২*, চতুঃস্কম্ধরূপী। 
চলছে প্রতাপ আগে জগত কাঁপায়ে; 
পশ্চাতে শবদ চলে শ্রবণ বাঁধার; 
চলিছে পরাগ২৯ পরে দৃষ্টিপথ রোধি 
ঘন ঘনাকাররূপে !ৎ টালছে সঘনে 
স্বর্ণলঙ্কা! বাঁহর্ভাগে দোঁখলা শ্রীমাত 

২০গবফৃর কর্ম অবতারের পৌরাণিক প্রসঙ্গ । 

২৭ ক্রেশ দেয়। 
৩০ কাঁলদাসের রঘ্বংশে (৪র্থ সর্গ) অনুরূপ বর্ণনা আছে। 
৩২ হে বষু। 

' রঘুসৈন্য; উার্্মকুল 'সম্ধূমুখে যথা 
চির-আঁর প্রভঞ্জন দেখা দিলে দূরে। 
দোঁখলা পুণ্ডরীকাক্ষৎ-», দেবদল বেগে 
ধাইছে লঙ্কার পানে, পাক্ষরাজ যথা 
গরুড়, হেরিয়া দূরে সদা-ভক্ষ্য ফণা, 
হূঙ্কারে! পৃরিছে বিশ্ব গম্ভীর নির্ঘোষে! 
পলাইছে যোগণীকুল যোগ যাগ ছাড়; 

. কোন্তে কার শশুকুলে কাঁদছে জননন, 
ভয়াকুলা; জীবররজ ধাইছে চোঁদকে 
ছন্বমাত! ক্ষণকাল চান্তি শচন্তামাঁণ 

_(যোগীন্দ্র-মানস-হংস) কাহলা মহীরে;_ 
“বষম বিপদ. সাত, উপাস্থত দেখি 

৷ তেজস্বী কারিলা আজ রক্ষঃকুলরাজে। 
না হের উপায় কিছ: যাহ তাঁর কাছে, 
মোদানি!" পদারাবন্দে কাঁদ উত্তারলা 
বসুন্ধরা: "হায়, প্রভু, দুরল্ত সংহারী 
ন্রশূলশী; সতত রত 'নিধনসাধনে ! 
নিরন্তর তমোগণে পূর্ণ ভ্রিপুরারি। 
কাল-সর্প-সাধ, সৌরিৎং, সদা দগ্ধাইতে, 
উগাঁর বিষাঁপ্ন, জীবে! দয়াঁসন্ধু তুম, 
[িশবম্ভর: বিম্বভার তুম না বাঁহলে, 
কে আর বাঁহবে, কহ? বাঁচাও দাসীরে, 
হে শ্রীপাত, এ মনাত ও রাঙা চরণে!" 
উত্তীরলা হাঁস বিভু, "যাও 'নিজ স্থলে, 

বসুধে: সাধিব কার্য্য তোমার, সম্বারি 
দেববীর্্য। না পারবে রাক্ষিতে লক্ষমণে 
দেবেন্দ্র, রাক্ষসদু$খে দুঃখী উমাপাঁত।” 

মহানন্দে বসুন্ধরা গেলা নিজ স্থলে । 

গরুআ্ান্, দেবতেজঃ হর আঁজ রণে, 
হরে অম্বুরাশি যথা 1তামরারি রাঁব; 

অমৃত। নিস্তেজ দেবে আমার আদেশে ।" 

পাক্ষরাজ; মহাছায়া পড়ল ভূতলে, 
আঁধার অযূৃত বন, গার, নদ, নদী। 

২৪ বিফুর বরাহ অবতারের উল্লেখ। 
২৬ বিফুর বামনাবতারের প্রসঙ্গ । 

খ্ধাঁল। 
৩১ নারায়ণ । 



মেঘনাদবধ কাব্য : সপ্তম সর্গ ৯১৭ 

যথা গৃহমাঝে বহি জবাললে উত্তেজে, 
গবাক্ষ-দুয়ার-পথে বাহিরায় বেগে 
শিখাপুুঞ্, বাহারিল চার দ্বার দিয়া 
রাক্ষস, নিনাদ রোষে; গাঁজ্জল চৌঁদকে 
রঘুসৈন্য; দেববৃজ্দ পঁশিলা সমরে। 
আইলা মাতঙ্গবর এঁরাবত, মাতি 
রণরঙ্গে; পৃজ্ঞদেশে দম্ভেলনিক্ষেপশ 
সহত্রাক্ষ, দীপ্যমান মেরুশৃঙ্গ যথা 
রাঁবকরে, কিম্বা ভানু মধ্যাহে; আইলা 
[শিখিধহজ রথে রথাী স্কন্দ তারকার 
সেনানী; বিচিন্ন রথে চিন্ররথ রথ; 
কন্নর, গন্ধবর্ যক্ষ, বাবধ বাহনে! 
আতঙ্কে শুনিলা লঙ্কা স্বগাঁয় ঝজনা: 
কাঁপল চমকি দেশ অমর-নিন!তদ ! 

সাম্টাঙ্গে প্রণমি ইন্দ্রে কহিলা নৃমাণি-_ 
"দেবকুলদাস দাস, দেবকুলপাতি! 
কত যে কারনু পুণ্য পৃর্বজল্মে আম, 
দক আর কাঁহব তার ঃ তেই সে লাঁভন 
পদাশ্রয় আজ তব এ বিপাত্ত-কালে, 
বজজবপাণি! তেই আজ চরণ-পরশে 
পাবন্রিলা ভূমণ্ডল ব্রিদিবানবাসী ?” 

উত্তীরলা স্বরীশবর সম্ভাঁষ রাখবে, - 
“দেবকুলাপ্রয় তুম, রঘুকুলমাঁণ! 
উঠ দেবরথে, রাঁথ, নাশ বাহুবলে 
রাক্ষস অধর্্মাচারী। 'নজ কর্্মদোশে 
মজে রক্ষঃকুলনিাধ; কে রক্ষিবে তারে ? 
লাভনু অমৃত যথা মাঁথ জলদলে, 
লণ্ডভশ্ডি লঙ্কা আজ, দশ্ডি নিশাচরে, 
সাধ্বী মোৌথলনীরে, শুর, আর্পবে তোমারে 
দেবকুল! কত কাল অতল সিলে 
বাঁসবেন আর রমা, আঁধার জগতে 2" 

বাঁজল তুমুল রণ দেবরক্ষোনরে। 
অম্বুরাশি সম কম্বু ঘোঁষল চোঁদকে 
অযৃত; টঙ্কারি ধনহঃ ধনবদ্ধর বলী 
রোধিলা শ্রবণপথ ! গগন ছাইয়া 
উাঁড়ল কলম্বকুল. ইরম্মদতেজে 
ভোঁদ বর্ম, চর্ম, দেহ, বাঁহল পলাবনে 
শোঁণত! পাঁড়ল রক্ষোনরকুলরথন; 
পাঁড়ল কুঞ্জরপুঞ্জ, নিকুঞ্জে যেমতি 
পত্র প্রভঞ্জনবলে : পাঁড়ল নিনাদি 

| বাসব।” 

রণভূমি পৃরিল ভৈরবে! 
আক্লামলা সুরবৃন্দে চতুরঙ্গ বলে 

চামর__ অমরন্রাস। চিন্ররথ রথ 
সৌরতেজঃ রথে শৃর পশিলা সংগ্রামে, 
বারণারি সিংহ যথা হেরি সে বারণে। 
আহ্বানিল ভনম রবে সং্রণীবে উগ্র 
রথীশ্বর; রথচক্র ঘুরল ঘর্ঘরে 
শতজলম্মোতোনাদে। চালাইলা বেগে 
বাস্কল মাতঙ্গঘৃথে, যুথনাথ যথা 
দুব্বার, হোরয়া দূরে অঙ্গদে; রাষলা 
যুবরাজ, রোষে যথা সংহশিশু হোর 
মৃগদলে! আসলোমা, তীক্ষ4 আস করে, 
বাজনরাজী সহ ক্রোধে বোঁড়ল শরভে 
বীরষভ। বিড়ালাক্ষ (বির্পাক্ষ যথা 
সব্বনাশী) হন্ সহ আরম্ভিলা কোপে 
সংগ্রাম। পাঁশলা রশ দিব্য রথে রথী 
রাঘব, দ্বতীয়, আহা, স্বরীশবর যথা 
বজজধর! শাঁখধবজ স্কন্দ তারকারি, 
সুন্দর লক্ষণ শূরে দৌখলা বিস্ময়ে 
নিজপ্রাতমূর্ত মর্ত্যে। উড়িল চোঁদিকে 
ঘনরূপে রেণুরাশি; টলটল টলে 
টাললা কনক-লঙকা: গাঁজ্জলা জলাধ। 
সীজলা অপূর্ব ব্যহ শচকান্ত বলন। 

বাহরলা রক্ষোরাজ পৃ্পক-আরোহাশ) 
ঘর্ঘারল রথচক্র নির্ঘোষে, উগরি 
বিস্ফুলিঙ্গ ; তুরঙ্গম হেষিল উল্লাসে। 

ব্তনসম্ভবা বিভা. নয়ন ধাঁধয়া, 
শয় অগ্রে, উষা যথা, একচক্ত রথে 
উদেন আঁদত্য বে উদয়-অচলে! 
নাঁদল গম্ভীরে রক্গঃ হেরি রক্ষোনাথে । 

সম্ভাঁষ সারাথবরে, কহিলা সুরথী,- 
“নাহ যুঝে নর আজ, হে সত. একাকণ, 
7দখ চেয়ে! ধূমপুঞ্জে অশ্নিরাশি যথা, 
শে.ডে অস্রারদল রঘসৈন্য মাঝে। 
আইলা লঙকায় ইন্দ্র শুনি হত রণে 
ইন্দ্রজত !” স্মরি পুন্রে রক্ষঃকুলানাধ, 
সরোষে গাঁজ্জয়া রাজা কাঁহলা গভীরে ; 
“চালাও, হে সৃতি, রথ যথা বজ্রপাঁণ 

চাঁলল রথ মনোরথগাঁতি। 

৩০ ছদ্মবেশণ দেবতাদের যুদ্ধে যোগদানের কল্পনা হোমরায় প্রভাবের ফল। 

মধু-_৭ 
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মদকল করিরাজে হেরি, উদ্ধ্ববাসে 
বনবাসী! কিম্বা যথা ভশমাকীতি ঘন, 
বস্র-আশ্নপূর্ণ, যবে উড়ে বায়ূপথে 
ঘোর নাদে, পশহপক্ষী পালায় চোঁদকে 
আতঙ্কে! টঙ্কারি ধনহঃ, তীক্ষতর শরে 

সহজে প্লাবন যথা ভাঙে ভীমাঘাতে 
বাঁলিবন্ধৎ৪! কিম্বা যথা ব্যাঘ্র নিশাকালে 
গোম্ঠবৃতিৎ্ঘ! অগ্রসার শাঁখধবজ রথে, 
শাঞ্জনী আকার্ধ রোষে তারকার বলব 
রোধিলা সে রথগাঁত। কৃতাঞ্জলিপনটে 
নমি শূরে লঙ্কে*বর কাহলা গম্ভীরে,_ 
“শঙ্করী শঙ্করে, দেব, পুজে দবানাশ 
কিগুকর! লজ্জায় তবে বৈরীদল মাঝে 
কেন আজি হোর তোমা? নরাধম রামে 
হেন আনুক্ল্য দান কর ক কারণে, 
কুমার 2 রথান্দ্র তুমি; অন্যায় সমরে 
মারল নন্দনে মোর লক্ষণ; মারিব 
কপটসমরী মুটে; দেহ পথ ছাড়!” 

কহিলা পাব্বতীপন্্, “রক্ষিব লক্ষমণে, 
রক্ষোরাজ, আজ আম দেবরাজাদেশে। 
বাহুবলে, বাহুবল, বিমুখ আমারে, 
নতুবা এ মনোরথ নারিবে প্ীর্ণতে !” 

সরোষে, তৈজস্বী অজ মহারুদ্রতেজে, 
হৃগ্কারি হানিল অস্ত্র রক্ষঃকুলনিধি 
আঁগ্নসম, শরজালে কাতারয়া রণে 
শান্তধরে !ৎ৭ বিজয়ারে সম্ভাষি অভয়া 
কাহলা, “দেখ লো, সাঁখ, চাহি লঙ্কা পানে, 
তীক্ষণ শরে রক্ষে*্বর বিশীধছে কুমারে 
নির্দয়! আকাশে দেখ, পক্ষান্দ্র হারছে__ 
দেবতেজঃ; যা লো তুই সৌদামিননগাঁত, 
নিবার্ কুমারে, সই। বিদরিছে 'হয়া 
আমার, লো সহচর, হোর রন্তধারা 
বাছার কোমল দেহে ।০ ভকত-বংসল 
সদানন্দ: পন্তরাধক স্নেহেন ভকতে : 
তে*ই সে রাবণ এবে দুক্্বার সমরে, 

৩৪ বালির বাঁধ। 
৩৭ শান্তধর- কার্তক। 

০ গোয়ালের বেড়া। 

স্বজনি!” চলিলা আশু সৌরকরর্পে 
নীলাম্বরপথে দূতী। সম্বোধি কুমারে 
বিধূমুখী, কর্ণমূলে কাঁহলা--“সম্বর 
অস্ত্র তব, শান্তধর, শান্তর আদেশে । 

মহারুদ্রতেজে আজ পূর্ণ লঙ্কাপতি!" 
ফিরাইলা রথ হাঁস স্কন্দ তারকার 
মহাসুর। সংহনাদে কটকণ৯ কাটিয়া 
অসঙ্খ্য, রাক্ষসনাথ ধাইলা সত্বরে 
এরাবত-পৃচ্ঠে যথা দেব বজ্রপাণি। 

বোঁড়িল গন্ধব্্ব নর শত প্রসরণে 
রক্ষেন্দ্রে; হুঙ্কার শৃূর নিরস্তিলা সবে 
নাঁমিষে, কালাগন যথা ভস্মে বনরাজণ। 
পালাইলা বীরদল জলাঞ্জাল দয়া 

হেরি পার্থে কর্ণ যথা কুরুক্ষেত্ররণে 1৮০ 
ভনষণ তোমর রক্ষঃ হানলা হুগকারি 

এরাবতাঁশরঃ লাঁক্ষ। অর্্ধপথে তাহে 
শর বৃম্টি স্বরীশবর কাটিলা সত্বরে। 
কহিলা কব্বৃরপাঁত গর্বে সুরনাথে ;- 

চির কম্পবান্ তুমি, হত সে রাবাঁণ, 
তোমার কৌশলে, আজ কপট সংগ্রামে! 
তেই বাঁঝ আঁসয়াছ লঙ্কাপরে তুমি, 
নিলজ্জ! অবধ্য তুমি, অমর; নাহলে 
দমনে শমন যথা, দাীমতাম তোমা 
মুহূর্তে! নারিবে তুমি রাঁক্ষতে লক্ষণে, 

এ মম প্রাতিজ্ঞা, দেব!" ভীম গদা ধার, 
লম্ফ 'দিয়া রথাশবর পাঁড়লা ভূতলে, 
সঘনে কাঁপিলা মহন পদযুগভরে, 
উরুদেশে কোষে আঁস বাজিল ঝন্ঝাঁন ! 

হুঙ্কার কুালশশ রোষে ধাঁরলা কুলশে ! 
অমাঁন হারল তেজঃ গরুড়; নারলা 
লাঁড়তে দম্ভোল দেব দম্ভোলানক্ষেপী! 
প্রহারিলা ভীম গদা গজরাজশিরে 
রক্ষোরাজ, প্রভঞ্জন যেমাতি, উপাঁড় 
৷ অভ্রভেদণ মহপীরুহ, হানে 1গাঁরাশরে 

৩৬ তারক নামক অসুর-সংহারক কার্তক। 

হোমরের ইলিয়াডে গ্রীকুরর দ্যোমদ্ কর্তৃক রণদেবতা আরেস-এর আহত হবার কথা মনে 
কাঁরয়ে দেয়। 

৩ পার্বতখর স্বভাবে বাঙালি জননীর কোমলতা আরোপ । ৩৯ সৈন্য। 

' মহাভারতের কর্ণাজতনের যুদ্ধের প্রসঙ্গ উল্লেখ । 
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ঝড়ে! ভামাঘাতে হস্ত নিরস্ত, পাঁড়লা 
হাঁটু গাঁড়। হাঁস রক্ষঃ উঠিলা স্বরথে। 
যোগাইলা মুহূর্তেকে মাতলি সারাথ 
সুরথ); ছাঁড়লা পথ 'দাতিসৃতারপু 
আঁভমানে। হাতে ধনুঃ, ঘোর [সংহনাদে 
দিবা রথে দাশরাঁথ পাঁশলা সংগ্রামে। 

কাঁহলা রাক্ষসপাঁতি ; "না চাহ তোমারে 

আজ, এ বৈদেহনাথ। এ ভবমণ্ডলে 
আর এক দিন তুমি জীব নিরাপদে ! 
কোথা সে অনুজ তব কপটসমরণী 
পামর? মারিব তারে; যাও ফিরি তুমি 
শাবরে, রাঘবশ্রেম্ঠ!” নাঁদলা ভৈরবে 
মহে্বাস, দূরে শৃূর হেরি রামানুজে। 
বৃষপালে সিংহ যথা, নাশিছে রাক্ষসে 
শরেন্দ্র; কভু বা রথে, কভু বা ভূতলে। 

চঁলিল পু্পক বেগে ঘর্থার নির্ঘোষে; 
আগ্নচক্র-সম চক্র বার্ধল চোঁদকে 
আম্নরাশি: ধৃমকেতৃ-সদশ শোভিল 
রথচূড়ে রাজকেতৃ! যথা হোর দূরে 
কপোত, বিস্তার পাখা, ধায় বাজপাতি 

অম্বরে: চাঁললা রক্ষঃ, হোঁর রণভূমে 

পৃত্রহা সৌমাত্র শুরে: ধাইলা চোঁদিকে 
হুহু৬্কারে দেব নর রাক্ষতে শরেশে। 
ধাইলা রাক্ষসব্ন্দ হেরি রক্ষোনাথে। 

বিড়ালাক্ষ রক্ষঃশূরে াবমাখ সংশ স্ম 
আইলা অঞ্জনাপনুত্র, প্রভরঞ্জনসম 
ভীমপরাররম হন, গাঁজ্জ ভীম নাদে। 

হোঁর যমাকাতি বারে। রাঁষ লঙ্কাপাঁত 

চোক চোক*১ শরে শূর আস্থারলা শুরে। 
অধীর হইলা হন, ভূধর যেমাতি 
ভুকম্পনে! 'পিতৃপদ স্মারলা বপদে 
বীরেন্দ্র, আনন্দে বায়ু নিজ বল দিলা 
নন্দনে, 'মাহর যথা নিজ করদানে 
ভূষেন কুমুদবাঞ্ছা সুধাংশানাধরে। 
কিন্তু মহারদ্রতেজে 'তেজদ্বী স্রথাী 
নৈকষেয়, নিবারিলা পবনতনয়ে ;-- 
ভঙ্গ দিয়া রণরঙ্গে পালাইলা হন৷ 

আইলা ককিঁক্কিন্ধ্যাপাতি, বিনাশি সংগ্রামে 

৪৯ চোকৃহ তীক্ষ। 

৪১০১ 

উদগ্রে বিগ্রহপ্রিয়। হাসিয়া কাঁহলা 
লঙকানাথ,_“রাজ্যভোগ ত্যাজ কি কুক্ষণে, 
বব্বর, আইলি তুই এ কনকপুরে ? 
ভ্রাতৃবধ* তারা তোর তারাকারা রূপে) 

তারে ছাড়ি কেন হেথা রথীকুল মাঝে 
তুই, রে কিক্কিন্ধ্যানাথ ? ছাড়নু, ঘা চলি 
স্বদেশে! বিধবাদশা কেন ঘটাইাব 
আবার তাহার, মৃঢ়? দেবর কে আছে 
আর তার 2” ভীম রবে উত্তারলা বল" 
সগ্রীব,-“অধর্্মাচারী কে আছে জগতে 
তোর সম, রক্ষোরাজ 2 পরদারালোভে৪২ 
সবংশে মাঁজলি, দুষ্ট? রক্ষঃকুলকালি 
তুই, রক্ষঃ। মৃত্যু তোর আজ মোর হাতে! 
উদ্ধারিব মিত্রবধূ বধ আজ তোরে!” 

এতেক কাহয়া বল গাজ্জ 'নক্ষোপিলা 
গিরশৃঙ্গ। অনম্ক্প আঁধার ধাইল 
শিখর; সুতীক্ষৰ শরে কাটিলা সূরথাী 
রক্ষোরাজ, খান খান কার সে শিখরে। 
টঙ্কার কোদণ্ড পুনঃ রক্ষঃ-চুড়ামাঁণ 
তীক্ষতম শরে শুর বিশীধলা স:গ্রীবে 
হুঙওকারে! বিষমাঘাতে বাথিত সুমাতি, 

. পালাইলা; পালাইলা সন্রাসে চৌদিকে 
' রঘুসৈন্য, জেল যথা জাঙাল ভাঙলে 
কোলাহলে); দেবদল, তেজোহশন এবে, 
পালাইলা নর সহ, ধৃম সহ যথা 
যায় উঁড় আঁগ্নকণা বাহলে প্রবলে 
পবন! সম্মুখে রক্ষঃ হেবিলা লক্ষমণে 

 দেবাকীতি! বীরমদে দুম্মদ সমরে 
রাবণ, নাঁদলা বলী হুহুগ্কার রবে;__ 
নাঁদলা সৌমিত্র শুর নিভ'য় হৃদয়ে, 
নাদে যথা মত্ত করা মত্তকরিনাদে! 

' দেবদশ পধনুঃ ধন্বী টঙ্কারিলা রোষে। 

। হি 

কি 

“এত ক্ষণে, রে লক্ষণ,”_কাঁহলা সরোষে 

“এ রণক্ষেত্রে পাইনু কি তোরে, 
নরাধম? কোথা এবে দেব বজ্রপাণি 2 
শাঁখধবজ শান্তধর ? রঘুকুলপাঁত, 

. ভ্রাতা তোর ? কোথা রাজা সগ্রীব? কে তোরে 
রক্ষিবে পামর, আজ? এ আসন কালে 
সুমিন্রা জননী তোর, কলব্রৎ উর্মিলা, 

৪২ পরস্তলোভে। 

ভাব দোঁহে* মাংস তোর মাংসাহারী জশীবে 

৪৩ পতরণ। 
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দিব এবে; রন্তপ্রোতঃ শুষিবে ধরণী! 

হারাল রাক্ষসরত্র--অমূল জগতে ।” 
গাঁজ্জলা ভৈরবে রাজা বসাইয়া চাপে 

আঁগ্নশিখাসম শর; ভীম সংহনাদে 
উত্তারলা ভীমনাদী সৌমান্র কেশরণী,_ 
“ক্ষত্নকুলে জল্ম মম, রক্ষঃকুলপাতি, 
নাহ ডাঁর যমে আমি; কেন ডরাইব 
তোমায়? আকুল তুমি পূত্রশোকে আজ, 
যথা সাধ্য কর, রাথ; আশ নিবারিব 
শোক তব, প্রেরি তোমা পাত্রবর যথা!” 

বাঁজল তুমুল রণ; চাঁহলা বিস্ময়ে 
দেব নর দোহা পানে; কাঁটলা সৌমিত্র 
শরজাল মুহর্মহুঃ হুহুঙ্কার রবে! 
সাবস্ময়ে রক্ষোরাজ কাঁহলা, “বাখাণন 
বীরপণা তোর আমি, সৌঁমান্র কেশার! 
শান্তধরাধক শান্ত ধারস্ স.রাথ, 
তুই; কিন্তু নাহি রক্ষা আজি মোর হাতে!” 

ভীষণারপুনাশিনী! কাঁপলা সভয়ে 
দেব, নর! ভামাঘাতে পাঁড়ল ভূতলে 
বি 
দেব-অস্ত্র, রন্তম্নোতে আভাহবীন এবে। 
সপন্নগন্জ গিরসম পাঁড়লা সূমাত। 

গহন কাননে যথা বপধ মৃগবরে 
করাত অব্যর্থ শরে, ধায় দ্রুতগাঁত 
তার পানে; রথ ত্যাঁজ রক্ষোরাজ বলণ 

৪৫ একাঁটি ভশষণ অস্ত। এই অস্ত্রের পৌরাঁণক ইতিহাস আছে। 

ধাইল ধাঁরতে শবে! উঠিন চৌদকে 
আর্তনাদ! হাহাকারে দেবনররথাী 
বোঁড়লা সৌঁমান্র শূরে ।০৬ কৈলাসসদনে 
শঙ্করের পদতলে কাঁহলা শঙ্কর, 
“মারল লক্ষণে, প্রভূ, রক্ষঃকুলপাঁতি 
সংগ্রামে! ধূলায় পাঁড় যায় গড়াগাঁড় 
সুমিন্রানন্দন এবে! তুষিলা রাক্ষসে, 
ভকত-বংসল তুমি: লাঘবিলা রণে 

বরুূপাক্ষ, রক্ষ, নাথ, লক্ষণের দেহে!" 
হাঁসয়া কাহলা শৃলী বীরভদ্র শুরে__ 

“নবার লঙ্কেশে, বীর!” মনোরথ-গাঁতি, 
রাবণের কর্ণনূলে কাহলা গম্ভনরে 
বীরভদ্র; “যাও 'ফাঁর স্বর্ণলঙ্কাধামে, 
রক্ষোরাজ! হত 'িপু, কি কাজ সমরে 2" 

স্বনসম দেবদূত অদৃশ্য হইলা। 
[সংহনাদে শূরাঁসংহ আরোহলা রথে; 
বাঁজল রাক্ষস-বাদ্য, নাদল গম্ভশরে 
রাক্ষস; পঁশিলা পুরে রক্ষঃ-অনীকনীঁ_ 
রণাঁবজাঁয়নশী ভীমা, চামুন্ডা যেমাতি 
রক্তবীঁজে নাশ দেবী, তান্ডবি উল্লাসে, 
অট্টহাসি রন্তাধরে, ফাঁরলা 'িনাঁদ, 
রন্তম্লোতে আর্রদেহ! দেবদল মাল 
স্তুতিলা সতীরে যথা, আনন্দে বান্দলা 
বল্দীবন্দ রক্ষঃসেনা বিজয়সংগণীতে 1৪৭ 

হেথা পরাভূত যুদ্ধে, মহা-আভমানে 
সরদলে সূরপাতি গেলা সৃরপুরে। 

ইত শ্রীমেঘনাদবধে কাব্যে শান্তীনভেদো নাম 
সপ্তম সগি। 

৪৫ সর্পসহ। 
৪৬ ভারতীয় মহাকাব্যে যুদ্ধে হত শুর দিকে ভ্রুক্ষেপ করার রীতি প্রচলিত নেই। দেঃশাসনের 

রন্তপান ব্যতিক্রম ।) হোমরের মহাকাব্যে হত শুর দেহ আঁধকার এবং মৃতদেহের লাঞ্ছনা রণগৌরবরূপে 
স্বীকৃত। ইলিয়াড মহাকাব্যে এক একটি সেনাপাতির মৃতদেহের উপরে মহাঘোর যুদ্ধ সঙ্ঘটিত হয়েছে 
মধুসূদন এক্ষেত্রে গ্রক মহাকাব্যের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন। 

৪« মার্কণ্ডেয় পুরাণে রন্তবীজকে নিধন করার পরে চামুন্ডার প্রশংসার প্রসঙ্গ আছে। এখানে তা 
হয়েছে। 



অন্টম সর্গ 

রাজকাজ সাধি যথা, বিরাম-মান্দিরে, 
প্রবেশি, রাজেন্দ্র খালি রাখেন যতনে 
কিরীট; রাঁখলা খুলি অস্তাচলচ্ড়ে 
দিনান্তে শিরের রত্র তমোহা৯ মিহিরে 
দিনদেব; তারাদলে আইলা রজনন; 
আইলা রজনীকান্ত শান্ত সুধানাধি। 

শত শত আঁগ্নরাঁশ জবালল চৌঁদকে 
রণক্ষেত্রে। ভূপাঁতত যথায় স.রথী 
সৌ'মাত্র, বৈদেহীনাথ ভূপাতিত তথা 
নীরবে! নযনজল, আবিরল বাহ, 
ভ্রাতৃলোহ সহ মিশি, তাতিছে মহশীরে, 
ারদেহে বাহি যথা, 'মশ্রত গোরকেন, 
পড়ে তলে প্রত্রবণ! শনামনাঃ খেদে 
রঘসৈন্য;--বিভীষণ বিভীষণ রণে, 
কৃমুদ, অঙ্গদ, হনু, নল, নীল বল, 
শরভ. সূমালী, বীরকেশরী সুবাহু, 
সগ্রীব, বিষগ্ন সবে প্রভূর বিষাদে! 

চেতন পাইয়া নাথ কাঁহলা কাতরে 
"রাজ্য ত্যাজ, বনবাসে বাসন যবে, 
লক্ষমণ,. কুটঈরদ্বারে, আইলে যাঁমন?, 
ধনূঃ করে হে সধন্বি. জাঁগিতে সতত 
রক্ষিতে আমায় তুমি; আজ রক্ষঃপুরে__ 
আজ এই রক্ষঃপুরে আর মাঝে - ম, 
িপদ-সাললে মণ্ন: তবুও ভূিয়া 

বিরাম 2 রাখবে আজি কে. কহ. আমারে 7 
উঠ, বাল! কবে তুমি বিরত পাঁলতে 
ভ্রাতৃ-আজ্ঞা 2 তবে যাঁদ মম ভাগ্যদোষে__ 
চরভাগ্যহশন আঁম- ত্যাজলা আমারে, 
প্রাণাঁধক, কহ, শুনি, কোন অপরাধে 
অপরাধ তব কাছে অভাগণী জানকী ? 
দেবর লক্ষত্রণে স্মার রক্ষঃকারাগারে 
কাঁদিছে সে 'দবানাশ! কেমনে ভূলিলে-- 

মাতসম নিত্য যারে সোঁবতে আদরে ! 
হে রাঘবকৃলচূডা, তব কৃলবধু, 
রাখে বাঁধি পৌঁলস্তেষ » না শাস্তি সংগ্রামে 

১ অন্ধকারনাশক। 

হেন দুস্টমাত চোরে, উচিত 'কি তব 
এ শয়ন__-বীরবীযে সব্বভুক্ সম 
দুর্বার সংগ্রামে তুমি? উঠ, ভীমবাহ;, 
রঘুকুলজয়কেতু! অসহায় আম 
তোমা বিনা, যথা রথ শৃন্যচক্র রথে! 

গুণহীন ধনুঃ যথা; বিলাপে বষাদে 
অঙ্গদ; বষ্ন মিতা সংগ্রীব সুমাত, 
অধীর কর্ববরোত্তম বিভীষণ রথা, 
ব্যাকল এ বলশদল! উঠ, ত্বরা করি, 

জুড়াও নয়ন, ভাই, নয়ন উল্মীলি! 
"কিন্তু ক্লান্ত যাঁদ তুমি এ দ.রল্ত রণে, 

ধনুদ্ধর, চল ফির যাই বনবাসে। 
নাহ কাজ, "প্রয়র্ত, সীতায় উদ্ধাঁর,_ 
অভাগিনী! নাহ কাজ বিনাশি রাক্ষসে। 
তনয়-বংসলা যথা সুমনা জনন 
ক।দেন সরযৃতীরে, কেমনে দেখাব 
এ মুখ, লক্ষণ, আম, তুম না 'ফারিলে 
সঙ্জো মোর? কি কাহব, সুধিবেন যবে 
মাতা, “কোথা. রামভদ্র, নয়নের মাঁণ 
আমার, অনুজ তোর ?, কি বলে বুঝাব 
উাম্মলা বধূরে আম, পরবাসী জনে? 
ট্ঠ, বংস!” আজি কেন বিমুখ হে তুমি 
সে ভ্রাতার অনুরোধে, যার প্রেমবশে, 
রাজ্যভোগ ত্যজি তৃঁমি পাঁশলা কাননে । 
সমদুঃখে সদা তুমি কাঁদতে হোরলে 
অশ্রুময় এ নয়ন: মুছিতে যতনে 
অশ্রুধারা: তাত এবে নয়নের জলে 
আম. তবু নাহ তৃঁম চাহ মোর পানে, 
প্রাণাধক * হে লক্ষ্মণ. এ আচার কভু 
'সন্রাতবংসল তুম 'বাদত জগতে!) 
1.জ কি তোমারে, ভাই, চিরানন্দ তুমি 

পুঁজনু দেবতাকুলে _দিলা কি দেবতা 
এই ফল? হে রজানি, দয়াময় তুম: 

নিদাঘার্ত: প্রণদান দেহ এ প্রসূনে ! 

২গোরক__খ্বিরজাত এক ধরনের রন্তবর্ণ মাত্তকা। 
কীত্তবাস ০ তুলননয়_“ কার্ধা নাই, নাহি চাই, সীতে |” 

মানেন রামাবলাপের সাঁহত এই অংশের মিল আছে। 



১০২ মধ*সন্দন 

সুধানাধ তুমি, দেব সুধাংশু; বিতর 
জশীবনদায়নী সুধা, বাঁচাও লক্ষণে 
বাঁচাও, করুণাময়, ভিখারী রাঘবে।” 

এইরুপে বিলাপলা রক্ষঃকুলারপু 
রণক্ষেত্রে, কোলে করি প্রিয়তমানুজে ; 
উচ্ছবাঁসলা বীরবৃন্দ বিষাদে চৌঁদকে, 
মহীরুহব্যহ যথা উচ্ছবাসে নিশীথে, 
বহে যবে সমীরণ গহন 'বাপনে। 

নিরানন্দ শৈলসুতা কৈলাস-আলয়ে 
রঘুনন্দনের দুঃখে: উৎসঙ্গ-প্রদেশে, 
ধূজ্জটির পাদপদ্মে পাঁড়ছে সঘনে 
অশ্রুবারি, শতদলে শাশর যেমাতি 
প্রত্যষে! স্বাঁধলা প্রভু, “কি হেতু, সুন্দরি, 
কাতরা তুমি হে আজ. কহ তা আমারে 2" 
“কি না তুমি জান, দেব 2" উত্তারলা দেবী 
গোর; লক্ষমণের শোকে, স্বর্ণলঙ্কাপুরে, 
আক্ষেপিছে রামচন্দ্র, শুন, সকরুণে। 
অধর হৃদয় মম রামের বিলাপে! 
কে আর. হে বিশবনাথ, পৃজিবে দাসীীরে 
এ বিশ্বে? বিষম লজ্জা দিলে, নাথ, আজ 
আমায়; ডুবালে নাম কলওকস'লিলে। 
তপোভঙ্গ দোষে দাসী দোষী তব পদে, 
তাপসেন্দ্র, তেই বুঝি, দশ্ডিলা এর্পে ? 
কুক্ষণে আইল ইন্দ্র আমার নিকটে! 
কুক্ষণে মৌথলনপাঁতি পঁজল আমারে!” 

নীরাঁবলা মহাদেবী কাঁদ আভমানে। 
হাঁস উত্তীরলা শম্ভু, "এ অল্প বিষয়ে, 
কেন নিরানন্দ তুমি, নগেন্দ্রনান্দান ? 
প্রের রাঘবেন্দ্র শূরে কৃতান্তনগরে, 

প্রবোশিবে প্রেতদেশে দাশরাঁথ রথ । 
পিতা রাজা দশরথ দিবে তারে কয়ে 
কি উপায়ে ভাই তার জীবন লাভবে, 
আবার; এ নিরানন্দ ত্যজ চন্দ্রাননে ! 
দেহ এ ব্রিশৃল মম মায়ায়, সুন্দার। 
তমোময়, যমদেশে আঙ্নস্তম্ভ সম 
জহাল উজ্জবলিবে দেশ: পূজিবে ইহারে 
প্রেতকুল; রাজদণ্ডে প্রজাকুল যথা ।” 

কৈলাস-সদনে দুর্গা স্মারলা মায়ারে। 

৫ উৎসঙ্গ-প্রদেশে- ক্লোড়দেশে। 
* পরম সৌভাগ্যশালশ ব্যান্ত। 

* যমপুরে। 

আকুল; সম্বোধি তারে সুমধুর ভাষে, 
লহ সঙ্গে প্রেতপুরে; দশরথ পিতা 
আদেশিবে কি উপায়ে লাঁভবে সমাত 

সৌঞ্গীত্র জীবন পুনঃ, আর যোধ যত, 
হত এ নশ্বর রণে। ধর পদ্মকরে 
ব্রিশুলীর শৃূল, সাতি। আঁগ্নস্তম্ভ সম 
তমোময় যমদেশে জবালি উজ্জবালবে 
অস্ববর।” প্রণময়া উমায় চাঁললা 
মায়া। ছায়াপথে ছায়া পালাইলা দুরে 
রূপের ছটায় যেন মলিন! হাসল 
তারাবলী--মাঁণকূল সৌরকরে যথা। 
পশ্চাতে খমূখে" রাখ আলোকের রেখা, 
সম্ধুনীরে তরশী যথা, চাঁললা রূপসী 
লঙ্কা পানে । কত ক্ষণে উতাঁরলা দেবী 
যথায় সসৈন্যে ক্ষুণ্ন রঘুকুলমণি। 
পারল কনক-লঙ্কা স্বগঁয় সৌরভে। 

রাঘবের কর্ণমূলে কাঁহলা জনননী,_ 
“মুছ অশ্রুবারধারা, দাশরাঁথ রাঁথ, 
বাঁচবে প্রাণের ভাই: 'সন্ধুতীর্থ-জলে 
কাঁর স্নান. শীঘ্র তুমি চল মোর সাথে 
যমালয়ে; সশরীরে পাঁশবে, সমাত, 
তুমি প্রেতপুরে আজ 1শবের প্রসাদে। 
পিতা দশরথ তব দিবেন কাহয়া 
কি উপায়ে সৃলক্ষণ লক্ষ্মণ লাঁভবে 
জীবন। হে ভনমবাহু, চল শশঘ্র কার। 
সজিব সূড়ঙ্গপথ; নিভয়ে, সুরাথ, 
পশ তাহে; যাব আম পথ দেখাইয়া 
তবাগ্রে। সঃগ্রীব-আদি নেতৃপাঁত যত, 
কহ সবে, রক্ষা তারা করক লক্ষমণে ৷ 

নেতৃনাথে, সম্ধুতরে চাঁললা সুমাত-_ 
মহাতীর্৫থ। অবগাহ পৃত স্রোতে দেহ 
মহাভাগ.* তাঁষ দেব িপতৃলোক-আঁদ 
তর্পণে, শিবির-দ্বারে উতারলা ত্বরা 
একাকী । উজ্জ্বল এবে দেখিলা নমাঁণ 

। খমুখ- আকাশ। 
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দেবতেজঃপুঞ্জে গৃহ । কৃতাঞ্জলিপন্টে, 
পুজ্পাঞ্জাল দিয়া রথী পুঁজলা দেবীরে। 
ভূষিয়া ভীষণ তনু সুবীর ভূষণে 
বীরেশ, সড়ঙ্গপথে পাঁশলা সাহসে 
ক ভয় তাহারে, দেব সুপ্রসন্ন যারে 2৯ 

পথে পথী চলে যথা, যবে নিশাভাগে 
সুধাংশুর অংশু পাশ হাসে সে কাননে । 
আগে আগে মায়াদেবী চলিলা নীরবে। 

কত ক্ষণে রঘুবর শুনিলা চমাকি 
কলন্পোল, সহম্ত্র শত সাগর উথাল 
রোষে কল্োলিছে যেন! দোঁখলা সভয়ে 
অদূরে ভীষণ পুরী, চিরনিশাবৃঙ! 
বাহছে পরিখারূপে বৈতরণণ নদী 
বজজনাদে; রাহ রাহ উথালছে বেগে 

তরঙ্গ, উলে যথা তপ্ত পানে পয়ঃ 
উচ্ছবাঁসয়া ধূমপুঞ্জ, ব্রত আগ্নতেজে !১০ 
নাহি শোভে দিনমাঁণ সে আকাশদেশে : 
কিম্বা চন্দ্র, কিম্বা তারা; ঘন ঘনাবলশ, 
উগাঁর পাবকরাশি, ভ্রমে শৃন্যপথে 

পনাক+,১১ 'পনাকে ইষু৯২ বসাইয়া রোষে! 
সাঁবস্ময়ে রঘুনাথ নদীর উপরে 

হেরিলা অদ্ভুত সেতু. অ্নিময় কত, 
কভ্ ঘন ধূমাবত, সুন্দর কভূ বা 
সবর্ণে 'নার্্মত যেন! ধাইছে সতত 
সে সেতুর পানে প্রাণী লক্ষ লক্ষ কোটি__ 
হাহাকাব নাদে কেহ: কেহ বা উল্লাসে 

সৃধিলা বৈদেহীনাথ._“কহ, কপাময়ি, 
কেন নানা বেশ সেত ধাঁরছে সতত ? 
কেন বা অগণ্য প্রাণী (আশ্নাীশখা হোরি 
পতঙ্জোর কল যথা) ধায সেত পানে »” 

উত্তারলা মায়াদেবী,__ “কামরূপণী সেতু, 

সীতানাথ; পাপী-পক্ষে আগ্নময় তেজে, 
ধূমাবৃত; কিন্তু যবে আসে পূণ্য-প্রাণশী, 
প্রশস্ত, সুন্দর, স্বর্গে স্বর্ণপথ যথা! 
ওই যে অগণ্য আত্মা দৌখছ, ন্মাণ, 
ত্যাজ দেহ ভবধামে, আসছে সকলে 
প্রেতপুরে, কর্মফল ভুঙ্জিতে এ দেশে । 
ধম্মপিথগামী যারা যায় সেতুপথে 
উত্তর. পশ্চিম, পূর্বদ্বারে; পাপী যারা 

মহাররেশে; যমদত পাঁড়য়ে পুলিনে, 
জলে জলে পাপ-প্রাণ তপ্ত তৈলে যেন !১০ 
চল মোর সাথে তুম; হেরিবে সত্বরে 
নরচক্ষুঃ কভু নাহি হেরিয়াছে যাহা।” 

ধীরে ধীরে রঘৃবর চলিলা পশ্চাতে, 
সুবর্ণদেউটী সম অগ্রে কুহকিনী 
উজ্জল বকট দেম্প। সেতুর নিকটে 

যমদূত দণ্ডপাঁণি। গাঁ্জ বজনাদে 
সুধল কৃতান্তচর, “কে তুমি? কি বলে, 
সশরীরে, হে সাহস, পাঁশলা এ দেশে 
আত্মময় ? কহ ত্বরা, নতুবা নাঁশব 
দণ্ডাঘাতে মূহূর্তেকে!” হাঁসি মায়াদেবী 
শিবের ব্রিশল মাতা দেখাইলা দূতে। 

নতভাবে নাম দূত কাঁহল সতীরে ;_ 
“কি সাধ্য আমার, সাঁধৰ, রোধ আম গাঁত 
তোমার; আপাঁন সেত্ স্বর্ণময় দেখ 
উল্লাসে, আকাশ যথা উষার 'মলনে।” 

বৈতরণণী নদ পার হইলা উভয়ে । 
লৌহময় পৃরীদ্বার দোখলা সম্মুখে 
রঘুপাঁতি; চক্রাকীতি আগ্ন রাশ রাশি 
ঘোরে আঁবরাম-গাঁতি চোঁদিক উজলি! 
আগ্নেয় এক্ষরে লেখা দোঁখলা নমাণি 
ভীষণ তোরণ-মুখে “এই পথ দিয়া 

১কাঁব নিজে বলেছেন রামের নরকদর্শন ভাঁজলের 'ঈীনিড' কাব্যের আদর্শে পারকজ্পিত। নরক 

বর্ণনায় ভাঁজঁলের কাব্য এবং দান্তের শডভাইন কমোঁড'র প্রভাব আছে। 
১০ বৈতরণ নদীর অনুরূপ বর্ণনা শ্রীমদ্ভাগবত আঁদ হিন্দ; পুরাণগনুলিতেও সংপ্রচুর পাওয়া যায়। 

বাংলা কাশীরামদাসেও আছে। 
৯২ বাণ। ১১ পিনাক নামক ধনুকধারী, অর্থাৎ মহাদেব। 

১৩ ভারতখয় পৌরাণিক 'বিশবাসের প্রাতফলন। কাশীরামদাসের মহাভারতেও অন্দরূ্প 1বশবাসের 

পারচয় আছে। 



১০৪ মধুসূদন রচনাবলী 

যায় পাপী দুঃখদেশে চির দুঃখ-ভোগে 3 
হে প্রবোশি, ত্যজি স্পৃহা, প্রবেশ এ দেশে!” 
আস্থচর্্মসার দ্বারে দোখলা সূরথনী 

জবর-রোগ। কভু শীতে কাঁপে ক্ষীণ তনু 
থর থাঁর; ঘোর দাহে কভু বা দাহছে, 
বাড়বাশ্নতেজে যথা জলদলপাতি। 
[পত্ত, শ্লেম্মা, বায়ু, বলে কভু আক্রামেছে 
অপহরি জ্ঞান তার। সে রোগের পাশে 
বিশাল-উদর বসে উদরপরতা ;_ 
অজার্ণ ভোজন-দুব্য উগার দুম্মতি 
পুনঃ পুনঃ দুই হস্তে তুলিয়া গাঁলছে 
সুখাদ্য! তাহার পাশে প্রমত্তত্ব হাসে 
ঢুলু ঢুলু ঢুলু আঁখি! নাচিছে, গাইছে 
কভু, বাববাদিছে কভু, কাঁদছে কভু বা 
সদা জ্ঞানশূন্য মূঢ়, জ্ঞানহর সদা! 
তার পাশে দুষ্ট কাম, বিগলিত-দেহ 
শব যথা, তবু পাপী রত গো সুরতে-_ 
দহে হিয়া অহরহঃ কামানলতাপে ! 
তার পাশে বাঁস যক্ষমা শোঁণত উগরে. 
কাসি কাস দিবানিশি; হাঁপায় হাঁপাঁন-_ 
মহাপাঁড়া! বিসূচিকা, গতজ্যোতিঃ আঁখি; 
মুখ-মল-দ্বারে বহে লোহের লহরী 
শভ্রজলরয়র্পে! তৃষারূপে রিপু 
আক্রামছে মুহূর্মহ2৫; অগ্গগ্রহ নামে 

ক্ষীণ অঙ্গ, যথা ব্যাঘ্, নাশি জীব বনে, 
রহিয়া রাহয়া পাঁড় কামড়ায় তারে 
কোতকে! অদূরে বসে সে রোগের পাশে 
উন্মত্ততা,-উগ্র কভু, আহ্বাত পাইলে 
উগ্র আগ্নিশিখা যথা । কভু হাীনবলা। 
বিবিধ ভূষণে কভু ভূষিত: কভু বা 
উলঙ্গ, সমর-রঙ্গে হরপ্রিয়া যথা 
কালী! কভু গায় গীত করতালি "দয়া 
উল্মদা; কভু বা কাঁদে: কভু হাঁসিরাশি 
বিকট অধরে; কভু কাটে নিজ গলা 

তীঁক্ষ! অস্ত; গিলে বিষ: ডুবে জলাশয়ে, 

১৪ দাল্তের নম্নোদ্ধৃত বর্ণনার অনুকরণ-_ 

গলে দাঁড়! কভু, ধিক! হাব ভাব-আঁদ 
বিভ্রমাবলাসে বামা আহবানে কামীরে 
কামাতুরা! মল, মূত্র, না বিচার কিছ, 
অন্ন সহ মাঁথ, হায়, খায় অনায়াসে! 
কভু বা শৃঙ্খলাবদ্ধা, কভু ধারা যথা 
ম্রোতোহান প্রবাহিণী-পবন বিহনে! 
আর আর রোগ যত কে পারে বার্ণতে ? 

দেখিলা রাঘব রথী আঁশ্নবর্ণ রথে 
(বসন শোণিতে আর্দঘ খর আস করে.) 
রণে! রথমুখে বসে ক্রোধ সৃতবেশে! 

সম্মূখে! দোখলা হত্যা, ভম খড়াপাণি: 
উদ্ধর্ববাহ পা, হায়, নিধনসাধনে ! 
বৃক্ষশাখে গলে রজ্জু দুলিছে নীরবে 
আত্মহত্যা, লোলজিহব, উল্মীলিত আঁখ 
ভয়ঙ্কর! রাঘবেন্দ্রে সম্ভাষ সুভাষে 
কাঁহলেন মায়াদেবী_ “এই যে দোঁখিছ 
বিকট শমনদূত যত, রঘুরাথ, 
নানা বেশে এ সকলে ভ্রমে ভূমন্ডলে 

মৃগয়ার্থে! পশ তুমি কৃতান্তনগরে, 
সীঁতাকান্ত; দেখাইব আজ হে তোমারে 
দি দশায় আত্মকুল৯ৎ জীবে আত্মদেশে১১! 
দক্ষিণ দুয়ার এই; চৌরাঁশ নরক- 
কু'ড আছে এই দেশে ।১৭ চল ত্বরা কার।" 

দাবদগ্ধ বনে, মরি, খতুরাজ যেন 
বসন্ত; অমৃত কিম্বা জাঁবশূন্য দেহে । 
অন্ধকারময় পুরী, উঠিছে চোঁদিকে 
আর্তনাদ: ভূকম্পনে কাঁপিছে সঘনে 
জল, স্থল; মেঘাবলশ উগারছে রোষে 
কালাগন: দুগন্ধিময় সমীর বাঁহছে, 
লক্ষ লক্ষ শব যেন পাঁড়ছে *মশানে! 

কত ক্ষণে রঘলেষ্ঠ দেখিলা সম্মুখে 
মহাহ্দ; জলরপে বাঁহছে কলোলে 
কালাঁগ্ন। ভাসছে তাহে কোটি কোট প্রাণী 
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মেঘনাদবধ কাব্য : অল্টম সর্গ 

ছটফট হাহাকারে! “হায় রে, বিধাতঃ 
নিদ্দয়, সূজালি কি রে আমা সবাকারে 
এই হেতু? হা দারুণ, কেন না মারনু 
জণর-অনলে মোরা মায়ের উদরে ? 
কোথা তুমি, দিনমাঁণ? তুমি, নিশাপাতি 
সুধাঃশুঃ? আর কি কভু জুড়াইব আঁখ 
হোর তোমা দোহে, দেব? কোথা সত, দারা, 
আত্মবর্গ ঃ কোথা, হায়, অর্থ যার হেতু 
বাবধ কুপথে রত ছিনু রে সতত-_ 
কারন কুকর্ম ধর্মে দিয়া জলাঞ্জাল 2" 

এইরূপে পাপী-প্রাণ বিলাপে সে হুদে 
মুহুমমহুঃ। শৃন্যদেশে অমনি উত্তরে 
শৃন্যদেশভবা বাণী ভৈরব নিনাদে,*- 
"বৃথা কেন, মূরমাতি, 'নান্দিঃ বিধিরে 
তোরা? স্বকরম-ফল ভুপ্জিস্ এ দেশে। 
পাপের ছলনে ধর্মে ভূলাল কি হেতু? 
সুবাধ 'বাঁধর বাধ 'বাদিত জগতে!" 

নীরাঁবলে দৈববাণশী, ভাীঁষণ-মূরাতি 
যমদৃত হানে দণ্ড মস্তক-প্রদেশে : 
কাটে কাম :৯* বজুনখা, মাংসাহারন পাখশ 

হুহুঙ্কারে! আর্তনাদে পূরে দেশ পাপী! 
কাহিলা বিষাদে মায়া রাঘবে সম্ভাঁষ,- 

"রৌরব৯৯ এ হৃদ নাম, শুন, রঘুমাঁণি, 
আঁশ্নময়! পরধন হরে যে দুম্সাজ 
তার 'চরবাস হেথা; 'িচারশ যদ্যাপ 

আঁবচারে রত, সেও পড়ে এই হৃদে: 
আর আর প্রাণী যত, মহাপাপে পাপী। 
না 'নবে পাবক হেথা. সদা কীট কাটে! 
নহে সাধারণ আগ্ন কাহনু তোমারে, 
জদলে যাহে প্রেতকুল এ ঘোর নরকে, 
রঘুবর;: আঁগ্নর্পে 'বাধরোষ হেথা 
জহলে নিতা! চল, রাঁথ, চল, দেখাইব 
কুম্ভীপাকে২০; তপ্ত তৈলে যমদূত ভাজে 
পণ্পীবৃন্দে যে নরকে! ওই শুন. বলি, 
অদরে ক্ুন্দনধ্যন! মায়াবলে আমি 

৯০ 

রোধিয়াছি নাসাপথ তোমার, নাহলে 
নারতে তিম্ঠিতে হেথা, রঘহুশ্রেষ্ঠ রাথ! 
কিম্বা চল যাই, যথা অন্ধতম কৃপে 
কাঁদছে আত্মহা পাপ হাহাকার রবে 
চিরবন্দী!” করপুটে কাহলা নৃপাঁতি, 
“ক্ষম, ক্ষেমঙ্কার, দাসে! মরিব এখান 
পরদুঃখে, আর যাঁদ দোখ দুঃখ আম 
এইরুপ! হায়, মাতঃ, এ ভবমণ্ডলে 
স্বেচ্ছায় কে গ্রহে জল্গ, এই দশা যাঁদ 
পরে ১ অসহায় নর; কলুষকুহকে২১ 
পারে কি গো নিবারিতে »" উত্তরিলা মায়া,_ 
"নাহ বিষ, মহেহ্বাস, এ বিপুল ভবে, 
না দমে ওবধ যারে! তবে যাঁদ কেহ 
অবহেলে সে ওঁষধে, কে বাঁচায় তারে ? 

কম্মক্ষেত্রে পাপ সহ রণে যে সমাত. 
দেবকুল অনুকূল গার প্রাত সদা; 
অভেদ্য করচে ধর্ম আবরেন তারে! 

এ সকল দণ্ডস্থল দোঁখতে যদ্যাপ, 
হে রাথ, বিরত তাঁম, চল এই পথে!" 

কত দূরে সীতাকান্ত পাঁশিলা কান্তারে__ 
নীরব, অসীম, দীর্ঘ: নাহ ডাকে পাখী, 
নাহ বহে সমীরণ সে ভশষণ বনে, 
না ফোটে কুস্মাবলী-বনসশোভিনী। 
স্থানে স্থানে পত্রপুঞ্জে ছেদি প্রবোশিছে 
রশ্মি, তেজোহাীন কিন্তু, রোগীহাস্য যথা । 

লক্ষ লক্ষ লক্ষ প্রাণী সহসা বোঁড়ল 
সাবস্ময়ে রঘুনাথে, মধুভাণ্ডে যথা 
মক্ষিক। সাধল কেহ সকরুণ স্বরে, 
“কে তুমি, শরীর? কহ, কি গুণে আইলা 
এ স্থলে 2 দেব কি নর, কহ শীঘ্র কার? 
কহ কথা; আমা সবে তোষ, গুণানাধ, 
বাক্য-এ.ধা বারষণে! যে দন হারল 
পাপপ্রণ যমদূত. সে দিন অবাঁধ 

জানত ধান বাণ্ঠিত আমরা । 
জুডাল নয়ন হোরি অঙ্গ তব, রাখ, 
বরাঙ্গ, এ কর্ণদ্বয়ে জুড়াও বচনে !”২২ 

১৮ কাশশদাসধ মহাভারতেও নরকের অনুরূপ বর্ণনা দেখা যায়। 

৯৯ রৌরব নরকের কম্পনা ভারতীয় পুরাণানুমোঁদত 

২০ কুম্ভীপাক-_কুম্ভীঁপাকের কথা ভাগবতাদি ভারতীয় প্রাণে, আছে। 

২১ কলৃষকুহকে--পাপের প্ররোচনায় । 
২২ প্রেতদের মতণপ্রেম হোমরের ওডোঁস কাব্যে আঁদস্যুস কর্তৃক আহৃত প্রেতপুঞ্জের মুখে (বশেষ 

করে একালিসের কণ্ঠে) ধ্বনিত হয়েছে। মধদসুদনের কর্পনায় তার প্রভাব গকছুটা পড়তে পারে। 



৯০৬৩৬ 

উত্তারলা রক্ষোরপহ, “রঘুকুলোদ্ভব 
এ দাস, হে প্রেতকুল; দশরথ রথ 
পতা, পাটে*বরী দেবী কৌশল্যা জননী; 
রাম নাম ধরে দাস; হায়, বনবাসী 
ভাগ্য-দোষে! ন্রিশলীর আদেশে ভোঁটব 
পিতায়, তে'ই গো আজ এ কৃতান্তপুরে।” 

উত্তারল প্রেত এক, "জানি আম তোমা, 
শরেন্দ্র;ঃ তোমার শরে শরীর ত্যাজনু 
পণ্টবটীবনে আমি!” দেখিলা নৃমাঁণ 
চমকি মারীচ রক্ষে_ দেহহীন এবে! 

জিজ্ঞাঁসিলা রামচন্দ্র, “কি পাপে আইলা 
এ ভীষণ বনে, রক্ষঃ, কহ তা আমারে 2” 
“এ শাস্তির হেতু হায়, পৌলস্ত্য দুম্মীতি, 
রঘুরাজ!” উত্তারলা শন্যদেহ প্রাণী, 
“সাধতে তাহার কার্যা বাণ্চনু তোমারে, 
তেই এ দ:ুগগাঁত মম!” আইল দৃষণ 
সহ খর, (খর যথা তীক্ষ“তর আস 
সমরে, সজীব যবে, হেরি রঘুনাথে, 
রোষে, আভমানে দোঁহে চাল গেলা দরে, 
বিষদন্তহীন আহ হেরিলে নকুলে 
বিষাদে লুকায় যথা! সহসা পৃরিল 
ভৈরব আরবে বন, পালাইল রড়ে 
ভূতকুল, শহভ্ক পন্র উড় যায় যথা 
বাঁহলে প্রবল ঝড়! কাঁহলা শূরেশে 
মায়া, “এই প্রেতকুল, শুন রঘুমাঁণ, 
নানা কুণ্ডে করে বাস: কভু কভু আসি 
দ্রমে এ বিলাপবনে২ৎ বলাপ নীরবে । 
ওই দেখ যমদূত খেদাইছে রোষে 
নিজ নিজ স্থানে সবে!” 
হৃদয়কমলরাবি, ভূত পালে পালে, 
পশ্চাতে ভীষণ-মার্ত যমদৃত; বেগে 
ধাইছে নিনাঁদ ভূত, মৃগপাল যথা 
ধায় বেগে ক্ষুধাতুর সিংহের তাড়নে 
উদ্ধর্বশবাস! মায়া সহ চলিলা 'বষাদে 
দয়াঁসম্ধু রামচন্দ্র সজল নয়নে। 

কত ক্ষণে আর্তনাদ শুনিলা সুরথী 
াসহার! দোঁখলা দূরে লক্ষ লক্ষ নারী, 
আভাহখন, দবাভাগে শাঁশকলা যথা 

দোঁখলা বৈদেহা_ 

মধুসূদন রচনাবলী 

| বাঁধতে কামীর মনঃ, ধর্ম কম্্ম ভুলি, 
 উল্মদা যৌবনমদে!” কেহ বিদরিছে 
নথে বক্ষঃ, কহি, “হায়, হাঁরাম্স্তা ফলে 
বিফলে কাটানু দিন সাজাইয়া তোরে; 

। ক ফল ফাঁলল পরে!” কোন নারী খেদে 

৷ কুঁড়ছে নয়নদ্বয়, তনদ্দয় শকুনি 
মৃতজীব-আঁখ যথা) কহিয়া, “অঞ্জনে 

রাঞ্জ তোরে. পাপচক্ষুঃ, হানিতাম হাঁস 
, চৌঁদিকে কটাক্ষশর; সুদর্পণে হেরি 
, শবভা তোর, ঘৃণিতাম কুরঙ্গনয়নে ! 
গরিমার পুরস্কার এই কি রে শেষে?" 

চলি গেলা বামাদল কাঁদয়া কাঁদয়া।__ 
পশ্চাতে বৃু্তান্তদ, তি , কুনতল-প্রদেশে 

৷ স্বানছে ভাষণ সর্প:২৪ নখ আঁস-সম; 
র্তান্ত অধর ওষ্ঠ; দ্ীলছে সঘনে 

কদাকার স্তনযুগ ঝুলি নাঁভিতলে; 
নাসাপথে আগনাশখা জাল বাহারিছে 

' ধক্ধাক: নয়নাঁগন মাশছে তা সহ। 
সম্ভাঁষ রাঘবে মায়া কাঁহলা, “এই যে 

নারীকুল, রঘুমাঁণ, দৌখছ সম্মুখে, 
৷ বেশভূষাসন্তা সবে ছল মহাঁতলে। 
সাজিত সতত দস্টা, বসন্তে যেমাতি 
বনস্থলন, কামী-মনঃ মজাতে 'বিদ্রমে 

 কামাতুরা! এবে কোথা সে রুপমাধুরাী, 
' সে যৌবনধন, হায় 2” অমাঁন বাঁজল 

প্রাতিধান, “এবে কোথা সে রূপমাধুরশ, 
সে যৌবনধন, হায়!" কাঁদ ঘোর রোলে 
' চাঁল গেলা বামাকুল যে যার নরকে। 

আবার কাহলা মায়া;_“পুনঃ দেখ চেয়ে 
সম্মৃখে, হে রক্ষোরিপ” দোঁখলা নূমাণ 
আর এক বামাদল সম্মোহন রূপে! 
পরিমলময় ফুলে মণ্ডিত কবর, 

. কামাশ্নির তেজোরাশি কুরঙ্গ-নয়নে, 
 মস্টতর সুধা-রস মধুর অধরে! 
 দেবরাজ-কম্বু-সম মণ্ডিত রতনে 
 গ্রীবাদেশ; সক্ষত স্বর্ণসূতার কাঁচাল 
আচ্ছাদন-ছলে ঢাকে কেবল দেখাতে 

৷ কুচ-রাঁচ, কাম-ক্ষুধা বাড়ায়ে হৃদয়ে 

আকাশে! কেহ বা 'ছিশাঁড় দীর্ঘ কেশাবলন, ৷ কামধর! সুক্ষীণ কাট; নশল পট্রবাসে, 
কাঁহছে, “চিকণি তোরে বাঁধিতাম সদা. | (সক্ষের আত) গুরু উর যেন ঘূণা কারি 

২০ িলাপবনের কল্পনা পাশ্চাত্ত্য কাধ্য থেকে গৃহীত। 
২৪ তাসো এবং ভার্জলের বর্ণনার অনুকরণ 
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আবরণ, রম্ভা-কান্তি দেখায় কৌতুকে, 
উলঙগ বরাগ্গ যথা মানসের জলে 
অপ্সরীর, জল-কোলি করে তারা যবে। 
বাজিছে নূপুর পায়ে, নিতম্বে মেখলা; 
মৃদ্গের রঙ্গে, বীণা, রবাব, মাল্দিরা, 
আনন্দে স্বরঙ্গ সবে মন্দে মিলাইছে। 
সঙ্গঈত-তরঙ্গে রঙ্গে ভাসছে অঙ্গনা। 

রূপস পুরুষদল আর এক পাশে 
বাহারল মদ হাস; সুন্দর যেমাতি 
কীত্তকা-বল্পভ দেব কার্তকেয় বল, 
কিম্বা, বাতি, মনমথ, মনোরথ তব! 

হোর সে পুরুষ-দলে কামমদে মাঁতি 
কপটে কটাক্ষ-শর হাঁনলা রমণী» 
কঙ্কণ বাঁজল হাতে শিঁজনীর বোলে। 

তপ্ত শবাসে উঁড় রজঃ কুসুমের দামে 
ধূলার্পে জ্ঞান-রবি আশু আবারল। 
হারিল পুরুষ রণে;: হেন রণে কোথা 
জানতে পুরুষদলে আছে হে শকাতি » 

শবহঙ্গ বিহঙ্গী যথা প্রেমরঙ্গে মাঁজ 
করে কোল যথা তথা-রাঁসক নাগরে, 
ধার পশে বন-মাঝে রাঁসকা নাগরী-- 
ক মানসে, নয়ন তা কাহল নয়নে! 

সহসা পারল বন হাহাকার রবে। 
[বিস্ময়ে দোখলা রাম কার জড়াজাঁড় 
গড়াইছে ভুঁমিতলে নাগর নাগর 
কামাঁড় অ'চাঁড়, মার হস্ত, পদাঘাতে। 
ছিশড় চুল. কুঁড় আঁখ. নাক মুখ চার 
বজনখে। রন্তত্রোতে তাতিলা ধরণী । 

কাঁচকের সহ ভীম নারী-বেশ ধার 
বরাটে।২* উতার তথা যমদূত যত 

লৌহের মুল্গর মার আশু তাড়াইলা 
দুই দলে। মৃদৃভাষে কাঁহলা সনন্দরা 
মায়া রঘুকুলানন্দ রাঘবনন্দনে 

“জশবনে কামের দাস, শুন, বাছা, ছিল 
পুরুষ: কামের দাসী রমণী-মণ্ডলী। 
কাম-হ্ষুধা পুরাইল দোঁহে আঁবরামে 
শবসাঁজ্জ ধম্মেরে, হায়, অধম্মের জলে, 
বজ্জি লক্জা:_ দণ্ড এবে এই যমপুরে। 

ছলে যথা মরীচিকা তৃষাতুর জনে. _ 
২* মহাভারতাঁয় কাঁহনীীর উল্লেখ। 

১০৭ 

' মরু-ভূমে; স্বর্ণকান্তি মাকাল যেমাত 
' মোহে ক্ষুধাতুর প্রাণে; সেই দশা ঘটে 
এ সঙ্গমে; মনোরথ বৃথা দুই দলে। 
আর কি কাহব. বাছা, বাঁঝ দেখ তুমি। 
এ দুর্ভোগ, হে সৃভগ, ভে.গে বহু পাপী 
মর-ভূমে নরকাগ্রে; বাধর এ বাধি__ 
যৌবনে অন্যায় ব্যয়ে বয়েসে কাঙ্গালখ। 

' আনিন্ব্বয়ি*৬ কামানল পোড়ায় হৃদয়ে : 

২৬যা 'নর্বণ করা যায় না। 

আনব্বেয় বাধ-রোষ কামানল-রূপে 
দহে দেহ. মহাবাহ, কাহিনু তোমারে__ 
এ পাপী-দলের এই পুরস্কার শেষে!" 

মায়ার চরণে নমি কাঁহলা নৃমণি, 
"কত যে অদ্ভূত কাণ্ড দোখনু এ পরে, 
তোমার প্রসাদে, মাতঃ, কে পারে বার্ণতে ? 
কন্তু কোথা রাজ-খাঁষ? লইব মাঁগয়া 
কিশোর লক্ষমণে ভিক্ষা তাঁহার চরণে-_ 
লহ দাসে সে সুধামে, এ মম মিনাতি।" 

হাঁসয়া কাঁহলা মায়া, “অসীম এ পুরা, 
রাঘব. 'িৎ মাত্র দেখান তোমারে । 
দ্বাদশ বংসর যাঁদ নিরন্তর ভ্রাম 
কৃতান্ত-নগরে, শূর, আমা দোঁহে, তবু 
না হেরিব সব্বভাগ! পূব্বদ্বারে সুখে 
পাতি সহ করে বাস পাঁতিপরায়ণা 
সাধবীকুল :২৭ স্বর্গে মর্তে, অতুল এ পুরী 
সে ভাগে: সরম্য হঙ্্ময সৃকানন মাঝে, 
পসুসরস সুকমলে পাঁরপূর্ণ সদা, 
নাসন্ত সমীর চির বাহছে সস্বনে, 
গ.ুছে সুপিকপহঞজজ সদা পণস্বরে। 
আপাঁন বাজছে বীণা, আপাঁনি বাজছে 
মুরজ, মান্দিরা, বাঁশী, মধু সপ্তস্বরা! 
দাঁধ, দুগ্ধ, ঘৃত, উৎসে উত্থলছে সদা 
চৌঁদিকে, অমতফল ফাঁলছে কাননে: 
প্রদানেন পরমরান্ন আাপান অন্নদা! 
চর্ক্ষ শ্চাষ্য, লেহ্য, পেয়, যা কিছু যে চাহে, 
অমান পায় সে তারে, কামধুকে যথা 
কামলতা. মহেম্বাস, সদ্য ফলবতীঁ। 
নাহি কাজ যাই তথা; উত্তর দুয়ারে 
চল. বাল, ক্ষণকাল ভ্রম সে সদেশে। 

আঁবলম্বে প্পিতৃ-পদ হোরিবে, নূমাণ!” 
উত্তরাঁভুখে দৌহে চলিলা সত্বরে। 

শীট তিশা 

২৭ কাশণরামদাসে পূর্বদ্বারের এইরূপ বর্ণনা আছে। 
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দেখিলা বৈদেহশনাথ গিরি শত শত 
বন্ধ্য, দগ্ধ, আহা, যেন দেবরোষানলে ! 
তুঙ্গশৃগ্গাশিরে কেহ ধরে রাশ রাশি 
তুষার; কেহ বা গাঁজ্জজ উগারছে মুহুঃ 
আগ্ন, দ্রব 'শলাকুলে আঁশ্নময় স্রোতে, 
আবার গগন ভস্মে, পৃরি কোলাহলে 
চোৌদিকৃ! দেখিলা প্রভূ মরুক্ষেত্র শত 
অসীম, উত্তপ্ত বায় বহি নিরবধি 
তাড়াইছে বাঁলবৃন্দে উ্্মদলে যেন! 
দেখিলা তড়াগ২* বল, সাগর-সদৃশ 
অকৃল; কোথায় ঝড়ে হুঙ্কার উথলে 
তরঙ্গ পব্বতাকাতি; কোথায় পিছে 
গাতিহীন জলরাশ; করে কেলি তাহে 
ভীষণ-মূরাঁত ভেক, চীৎকার গম্ভনরে ! 

শেষ যথা: হলাহল জলে কোন স্থলে; 
সাগর-মল্থনকালে সাগরে যেমাতি। 
এ সকল দেশে পাপন ভ্রমে, হাহারবে 
বিলাপি! দংঁশছে সর্প, বৃশ্চিক কামড়ে, 
ভঁষণদশন কণট! আগুন ভূতলে, 
শৃন্দেশে ঘোর শীত! হায় রে, কে কবে 
লভয়ে বিরাম ক্ষণ এ উত্তর দ্বারে! 
্ুুতগাঁত মায়া সহ চাঁললা সরথী। 
নিকটয়ে তট যবে, যতনে কাণ্ডারী 

দিয়া পাড়ী জলারণ্যে, আশ ভেটে তারে 
কুসমবনজাঁনত পাঁরমলসখা 

সমীর; জড়ায় কান শব্নি বহাদনে 
িককুল-কলরব, জনরব সহ; 
ভাসে সে কাণ্ডারী এবে আনন্দ-সলিলে। 
সেইরূপে রঘূবর শুনিলা অদরে 
বাদ্যধবনি! চারি দিকে হোরলা সুমাত 
সাঁবস্ময়ে স্বর্ণসৌধ, সুকাননরাজনী 

কনক-প্রসৃন-পূর্ণ:_-সুদীর্ঘ সরসী. 
নবকুবলয়ধাম! কাঁহলা সুস্বরে 
মায়া, “এই দ্বারে, বীর, সম্মখসংগ্রামে 
পাড়, চিরসুখ ভুঞ্জে মহারথী যত। 
অশেষ, হে মহাভাগ, সম্ভোগ এ ভাগে 
সখের! কানন-পথে চল ভনমবাহ:, 
দেখবে যশস্বী জনে. সঞ্জীবনী টি 

২৮ সরোবর। 

যা সবার যশে পূর্ণ নিকুঞ্জ যেমাতি 
সৌরভে। এ পৃণ্যভূমে বিধাতার হাঁসি 
চন্দ্র-সূর্যয-তারারূপে দীপে, অহরহঃ 
উজ্জ্বলে।” কোৌতুকে রথা চাঁললা সত্বরে, 
অগ্রে শূলহস্তে মায়া! কত ক্ষণে বলী 
দেখিলা সম্মুখে ক্ষেত্র রঙ্গভূমিরূপে। 
কোন স্থলে শৃূলকুল শালবন যথা 
বিশাল; কেথায় হেষে তুরঙ্গমরাজী 
মান্ডত রণভূষণে; কোথায় গরজে 
গজেন্দ্র! খোঁলছে চম্মর্ঁ আসি চর্ম ধার: 
কোথায় যুীঝছে মল্প ক্ষতি টলমাল: 
উড়ছে পতাকাচয় রণানন্দে যেন। 
কুসুম-আসনে বাস, স্বর্ণবীণা করে, 
কোথায় গাইছে কাব, মোহ শ্রোতাকুলে, 
বীরকুলসংকীর্তনে। মাত সে সঙ্গীতে, 
হুঙ্কারছে বীরদল; বার্ছে চোঁদকে, 
না জান কে. পাঁরজাত ফুল রাশ রাশ. 
সসৌরভে পার দেশ। নাচিছে অপ্সরা : 
গাইছে কিন্নরকুল, ব্রিদিবে যেমতি। 

কহিলা রাঘবে মায়া, “সত্যযুগ-রণে 
সম্মুখসমরে হত রথাশবর যত, 
দেখ এই ক্ষেত্রে আজ, ক্ষত্রচূড়ামণি ! 
কাণ্ঠনশরীর যথা হেমক্ট, দেখ 
নশম্ভে: কিরীট-আভা উঠিছে গগনে-__ 
মহাবীরাবান্ রথী। দেবতেজোদ্ভবা 
চণ্ডী ঘোরতর রণে নাঁশলা শরেশে। 

দেখ শুম্ভে, শৃলীশম্ভুনিভ পরাক্ুমে : 
ভনষণ মাহষাস্রে. তুরঙ্গমদমনী 
ভ্রপুরারি-আরি শুর সুরথী 'ভ্রপুরে 
বত্র-আঁদ দৈত্য যত, বিখ্যাত জগতে। 
সূন্দ-উপসূন্দ দেখ আনন্দে ভাসছে 
ভ্রাতপ্রেমনীীরে পুনঃ |” সধিলা সুমাতি 

রাঘব, “কেন না হেরি. কহ দয়াময়, 
কুম্ভকর্ণ, আতিকায় নরন্তক (রণে 
নরান্তক), ইন্দ্রীজৎ আদ রক্ষঃ-শরে 2" 

নাহি গাঁতি এ নগরে, হে বৈদেহনপাতি। 
নগর বাহিরে দেশ. ভ্রমে তথা প্রাণী, 
যত 'দন প্রেতাকয়া না সাধে বান্ধবে 

২৯ সঞ্জীবনী পুরী- কাশীরামদাস, কূকুন্দরাম প্রভৃতির কাব্যে এই নাম এবং উন ভাবনার 
পাঁরচয় আছে। 
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যতনে ;বাঁধর বাধ কাহনু তোমারে ।০০ 
চেয়ে দেখ, বীরবর, আসছে এঁদকে 
সৃবীর; অনৃশ্যভাবে থ।ঁকিব, নূমাণ, 
তব সঙ্গে; মিম্টালাপ কর রঙ্গে, তুমি ।" 
এতেক কাহয়া মাতা অদৃশ্য হইলা। 

তৈজস্বী: কিরীটচূড়ে খেলে সৌদামিনী, 
ঝল ঝলে মহাক'রে, নয়ন ঝলাঁস, 
আভরণ! করে শুল, গজপাঁতগাতি। 

অগ্রসরি শরেশ্বর সম্ভাষ রামেরে, 
সাধলা,_“ক হেতু হেথা সশরীরে আ'জ, 
রঘুকুলচ্ঙামাণ 2 অন্যায় সমরে 
সংহারিলে মোরে তুমি তুষতে সংগ্রীবে; 
কিন্তু দূর কর ভয়; এ কৃতান্তপুরে 
নাহ জানি ক্রোধ মোরা, জিতৌন্দ্রিয় সবে। 
মানবজীবনস্রোতঃ পাঁথবী-মন্ডলে, 
পঙ্িকিল, বিমল রয়ে» বহে সে এ দেশে। 
আম বাঁল।” সলঙজ্জায় চিনিলা নৃমাঁণ 
রথান্দ্র কি্কিন্ধ্যানাথে! কাহল। হাসিয়া 
বাল, “চল মোর সাথে. দাশরথ রাঁথ! 
ওই যে উদ্যান, দেব, দৌখছ অদূরে 
সুবর্ণ কুস্মময়, বিহারেন সদা 
ও বনে জটায়ু রথন, পতৃসখা তব! 
পরম পরীরাঁত রথী পাইবেন হোর 
তোমায়! জাবনদান দিলা মহামাতি 
ধম্মকম্মে সতী নারী রাখতে বাপদে; 
অসীম গৌরব তেই! চল ত্বরা কার।” 

শিজ্ঞাসলা রক্ষোরিপু, “কহ. কৃপা কার, 
হে সুরাঁথ, সমসুখী এদেশে ক তোমা 
সকলে 2 “খাঁনর গভেঁ” উত্তারলা বাল, 

“জনমে সহম্্র মাঁণ, রাঘব; করণে 
নহে সমতুল সবে, কহিনু তোমারে 
তবু আভাহণীন কেবা, কহ. রঘদমাঁণ 2" 
এইর্পে ষ্টালাপে চাঁললা দুজনে । 

রম্য বনে, বহে যথা পীযৃষসাঁললা 
নদী সদা কলকলে, দোঁখলা নৃমাঁণ, 
জটায়ু গরুড়পন্রে, দেবাকীতি রথা : 
দবরদ-রদ-নার্্মত, 'বাঁবধ-রতনে 
খচিত আসনাসীন! উথলে চোঁদকে 
বীণাধবাঁন! পদ্মপর্ণবর্ণ বভারাশি 

০০ ভার্জলেও অনূরূপ ভাবনা আছে। 
৩১ রয়-_প্রবাহ। 

উজ্জবলে সে বনরাজা, চন্দ্রাতপে ভেদি 
সৌরকরপবুপ্জ যথা উংসব-আলয়ে ! 
চিরপারমলময় সমীর বাঁহছে 
বাসন্ত! আদরে বীর কাহলা রাঘবে,_ 
"জুড়ালে নয়ন আজি, নরকুলমাঁণ 
মনতরপূত্র! ধন্য তুমি! ধারলা তোমারে 
শুভ ক্ষণে গভে, শুভ, তোমার জননন! 
ধন্য দশরথ সখা, জল্মদাতা তব! 
দেবকুলাপ্রয় তুমি, তে'ই সে আইলে 
সশরশরে এ নগরে । কহ. বৎস, শুনি, 
রণ-বার্তা! পড়েছে ক সমরে দাত 
রাবণ?” প্রণমি প্রভূ কাহলা সংস্বরে,_ 
“ও পদ-প্রসাদে, তাত, তুমূল সংগ্রামে, 
বিনাশিনু বহু রক্ষে; রক্ষঃকুলপাতি 
রাবণ একাকী বীর এবে রক্ষঃপুরে ৷ 
তার শরে হতজীব লক্ষণ সূমতি, 
অনুজ; আইল দাস এ "দুর্গম দেশে, 
শবের আদেশে আজ! কহ, কৃপা কার, 
কহ দাসে, কোথা পিতা, সখা তব, রাঁথ 2" 

কাহলা জটায়ু বলণ, “পশ্চিম দুয়ারে 
বিরাজেন রাজ-খাঁষ রাজ-ধাষদলে। 
নাহ মানা মোর প্রাত ভ্রামতে সে দেশে; 
যাইব তোমার সঙ্গে, চল, রপুদামিৎ২!” 

বহীবধ রম্য দেশ দেখিলা সুমাতি, 

রথশ; সরোবরকূলে, কুসৃমকাননে, 
কেলিছে হরষে প্রাণী, মধুকালে যথা 
গু রে ভ্রমরকুল স্মানকুঞ্জবনে; 
ি-বা নশ্বাভাগে যথা খদ্যোত, উজাল 
দশ দিশ! দ্রুতগাঁত চাললা দুজনে ! 
লক্ষ লক্ষ লক্ষ প্রাণী বোঁড়ল রাঘবে। 

এ সুরথী! সশরীরে শিবের আদেশে, 
আমন” এ প্রেতপুরে, দরশন-হেতু 
পতৃপদ; আশীব্বাঁদ যাহ সবে চল 
নজস্থানে, প্রাণদল ।” গেলা চাঁল সবে 
আশীব্বাদ। মহানন্দে চলিলা দুজনে। 
কোথায় হেমাগ্গগিরি উঠিছে আকাশে 
বক্ষচূড়, জটাচূড় যথা জটাধারণী 
কপদ্দরণ! বাহছে কলে প্রবাহিণী ঝাঁর! 

৩২ শান্তুকে যান দমন করেন। 
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হশরা, মাঁণ, মুস্তাফল ফলে স্বচ্ছ জলে। 
কোথায় বা নীচদেশে শোভিছে কুসমে 
শ্যামভাঁমি; তাহে সরঃ, খচিত কমলে! 
নিরন্তর পিকবর কুহরিছে বনে। 

বিনতানন্দনাত্মজ কাহলা সম্ভাঁষ 
রাঘবে, “পশ্চিম দ্বার দেখ, রঘুমাণ! 
হিরপ্ময়; এ সুদেশে হীরক-নিম্মিতি 
গৃহাবলী। দেখ চেয়ে, স্বর্ণবক্ষমূলে, 

কনক-আসনে বাঁস দিলীপ নমাঁণ, 
সঙ্গে সুদাক্ষণা সাধবী! পূজ ভান্তভাবে 
বংশের নিদান তব। বসেন এ দেশে 
অগণ্য রাজার্ধগণ,_ ইক্ষবাকু, মান্ধাত।, 
নহনুষ প্রভাতি সবে 'বখ্যাত জগতে। 
অগ্রসার দপিতামহে পৃজ, মহাবাহ!" 

অগ্রসার রথাঁ*বর সাম্টাঙ্গে নামলা 
দম্পতীর পদতলে; স্ীধলা আশীষ 
দিলীপ, “কে তুমিঃ কহ, কেমনে আইলা 
সশরীরে প্রেতদেশে, দেবাকীতি রাথ ? 
তব চন্দ্রানন হেরি আনন্দসাঁললে 
ভাঁসিল হৃদয় মম!” কাহলা সহস্বরে 
সুদাক্ষণা, "হে সভগ, কহ ত্বরা কারি, 
কে তুমি 2 বিদেশে যথা স্বদেশীয় জনে 
হেরিলে জড়ায় আঁখি, তেমাঁন জুড়াল 
আঁখ মম, হোর তোমা! কোন্ সাধবী নারী 
শুভক্ষণে গর্ভে তোমা ধারল, সুমাত! 

কেন বন্দ আমা দোঁহে? দেব যাঁদ নহ, 
কোন্ কুল উজ্জবলিলা নরদেবরুূপে 2" 

উত্তরিলা দাশরাঁথ কৃতাঞ্জলপুটে,_ 
"ভুবনাবখ্যাত পুত্র রঘু নামে তব, 
রাজার্, ভুবন জিন জানলা স্ববলে 
দিগৃবিজয়শী, অজ নামে তাঁর জনাঁমলা 
তনয়-_বসুধাপাল; বারলা অজেরে 
ইন্দমতন; তাঁর গভে জনম লভিলা 

দশরথ মহামাতি; তাঁর পাটেশ্বরী 
কৌশল্যা; দাসের জল্ম তাঁহার উদরে। 
সৃমিত্রা-জননী-পুত্র লক্ষণ কেশরণ, 
শলতুঘন শল্রুঘয রণে! কৈকেয়ী জননী 
ভরত ভ্রাতারে, প্রভু, ধরিলা গরভে !” 

ইক্ষবাকু-কুলশেখর, আশপীষ তোমারে! 

নিত্য নিত্য কণর্ত তব ঘোষিবে জগতে, 
যত দিন চন্দ্র সূর্য্য উদয়ে আকাশে, 
কীর্তমান! বংশ মম উজ্জল ভূতলে 
তব গুণে, গাঁণশ্রেম্ঠ! ওই যে দোঁখছ 
স্বর্ণাগার, তার কাছে বিখ্যাত এ পুরে, 
অক্ষয় নামেতে বট বৈতরণণতটে। 
বক্ষমূলে পিতা তব পৃজেন সতত 
ধর্মরাজে তব হেতু; যাও, মহাবাহ, 
রঘুকুল-অলঙ্কার, প্তাঁহার সমীপে । 
কাতর তোমার দুঃখে দশরথ রথ ।” 

বন্দি চরণারাবন্দ আনন্দে নমাণি, 
বিদায় জটায়ু শরে, চাললা একাকণী 
(অন্তরীক্ষে সঙ্গে মায়া) স্বর্ণাগরি দেশে 
সুরম্য, অক্ষয় বৃক্ষে হেরিলা সুরথী 
বৈতরণণ নদীতীরে, পীযৃষসাঁললা 
এ ভূমে; সবর্ণ-শাখা, মরকত পাতা, 
ফল, হায়, ফলছটা কে পারে বার্ণতে ? 
দেবারাধ্য তরুরাজ, মুকাতিপ্রদায়ী। 

বাহুযুগ, বেক্ষঃস্থল আর্দ অশ্রুজলে) 
কাহলা, “আইল 'কি রে এ দুর্গম দেশে 
এত 'দনে, প্রাণাঁধক, দেবের প্রসাদে, 
জড়াতে এ চক্ষুঃদ্বয় 2 পাইনু কি আজ 
তোরে, হারাধন মোর ? হায় রে, কত যে 
সাহনু বিহনে তোর, কাহব কেমনে, 
রামভদ্রঃ লোহ যথা গলে আঁগ্নতেজে, 
তোর শোকে দেহত্যাগ করিনু অকালে । 
মাঁদনু নয়ন, হায়, হদয়জধ্লনে। 

নদারুণ বাঁধ, বস, মম কর্মদোষে 
লাখলা আয়াস, মার, তোর ও কপালে, 
ধম্মপথগামী তুই! তেই সে ঘাঁটল 
এ ঘটনা; তে*ই, হায়, দলিল কৈকেয়ী 
জীবনকাননশোভা আশালতা মম 
মত্ত মাতাঁঙ্গনীর্পে ।” বিলাপিলা বলণ 
দশরথ; দাশরাঁথ কাঁদলা নীরবে। 

কাঁহলা রাঘবশ্রেম্ভ, “অকূল সাগরে 
' ভাসে দাস, তাত, এবে; কে তারে রাক্ষিবে 
এ বিপদে? এ নগরে 'বাদত যদ্যপি 
ঘটে যা ভবমণ্ডলে, তবে ও চরণে 

আঁবাদত নহে, কেন আইল এ দেশে 
' কিঙ্কর! অকালে, হায়, ঘোরতর রণে, 
। হত প্রিয়ানজ আজ! না পাইলে তারে, 
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আর না ফিরিব যথা শোভে দনমণি, 
চন্দ্র, তারা! আজ্ঞা দেহ, এখনি মরিব, 
হে তাত, চরণতলে! না পার ধারতে 
তাহার 'বিরহে প্রাণ!” কাঁদলা নৃূমণি 
শিতপদে; পত্রদু্খে কাতর, কহিলা 
দশরথ,-“জানি আম, ক কারণে তুমি 
আইলে এ পুরে, পূত্র। সদা আম পুজি 
ধর্মরাজে, জলাঞ্জলি দয়া সুখভোগে, 
তোমার মঞ্গল হেতু । পাইবে লক্ষণে, 
সুলক্ষণ! প্রাণ তার এখনও দেহে 
বদ্ধ, ভগ্ন কারাগারে বদ্ধ বন্দী যথা। 
সুগন্ধমাদন গার, তার শৃঙ্গদেশে 
ফলে মহৌষধ, বৎস, বিশল্যকরণী, 
হেমলতা; আন তাহা বাঁচাও অনুজে। 

আপান প্রসন্নভাবে যমরাজ আজি 
দিলা এ উপায় কাহ। অনুচর তব 
আশ.গাঁতপনত্রণৎ হন, আশুগাতিগাতি; 
প্রের তারে; মুহূর্তেকে আনিবে ওষধে, 
ভশমপরাক্রম বল প্রভঞ্জনসম। 
নাশিবে সময়ে তুমি বিষম সংগ্রামে 
রাবণে; সবংশে নম্ট হবে দুষ্টমাতি 
তব শরে; রঘুকুললক্ষন্রী পুত্রবধূ 
রঘুগৃহ পুনঃ মাতা ফার উজ্জবালবে; 

কিন্তু সুখ ভোগ ভাগ্যে নাহ, বৎস, তব! 
পুঁড় ধূপদানে, হায়, গন্ধরস যথা 
সুগন্ধে আমোদে দেশ, বহু ক্লেশ সাহ, 

পৃূরিবে ভারতভূমি, যশস্বি, সুযশে! 
মম পাপ হেতু বাধ দশ্ডিলা তোমারে ;_ 
স্বপাপে মারন্ আমি তোমার বিচ্ছেদে। 

“অদ্ধগিত নিশামান্র এবে ভূমন্ডলে। 
দেববলে বল তুমি, যাও শীঘ্র 'ফাঁর 
লঙকাধামে; প্রের ত্বরা বীর হনূমানে; 
আন মহৌষধ, বংস, বাঁচাও অনুজে;__ 
রজনী থাকতে যেন আনে সে ওষধে।” 

আশশীষলা দশরথ দাশরাথ শরে। 
পিতৃ-পদধূলি পুত্র লইবার আশে, 
আর্পলা চরণপদ্মে করপদ্ম; বৃথা! 
নারলা স্পার্শতে পদ! কাঁহলা সুস্বরে 
রঘজ-অজ-অত্গজ দশরথাঙ্গজে ;__ 
“নহে ভূতপূর্র্ দেহ এবে যা বোখছ 
প্রাণাধক! ছায়া মান! কেমনে ছুুইবে 
এ ছায়া, শরীরী তুমি? দর্পণে যেমাত 
প্রাতিবিম্ব, কিম্বা জলে, এ শন্কীর মম।__ 
আঁবলম্বে, 'প্রয়তম, যাও লঙ্কাধামে |” 

প্রণাম বিস্ময়ে পদে চলিলা সুমাতি, 
সঙ্গে মায়া। কত ক্ষণে উতরিলা বলন 
যথায় পাঁতত ক্ষেত্রে লক্ষমণ সুরথী; 
চাঁর 'দকে বীরবন্দ নিদ্রাহীন শোকে। 

ইতি শ্রীমেঘনাদবধে কাব্যে প্রেতপুর+ নাম 
অন্টমঃ সর্গঃ। 

নবম সর্গ 

প্রভাঁতিল 'বভাবর; জয় রাম নাদে 
নাঁদল বিকট ঠা লঙ্কার চোৌঁদকে। 
কনক-আসন ত্যাঁজ, বিষাদে ভূতলে 

বসেন যথায়, হায়, রক্ষোদলপাঁত 
রাবণ; ভঁষণ স্বন স্বনিল সে স্থলে 
সাগরকল্লোলসম ! বস্ময়ে সুরথী 
সৃধলা সারণে লাক্ষ,-_“কহ ত্বরা করি, 
হে সাঁচবশ্রেম্ঠ বুধ, কি হেতু 'নিনাদে 
বৈরিব্ন্দ, নিশাভাগে নিরানন্দ শোকে ? 
কহ শীঘ্র! প্রাণদান পাইল কি পুনঃ 

১ বায়এ-পন্তর হননমান। 

কপট-সমরী মূঢড় সৌঁমান্র? কে জানে 
অনুকূল দেবকুল তাই বা করিল! 
অবিরামগাতি শ্লোতে বাঁধিল কৌশলে 

। যে রাম; ভাসিল শিলা যার মায়াতেজে 
জলমুখে; বাঁচিল যে দুইবার মার 
সমরে, অসাধ্য তার কি আছে জগতে ? 
কহ শুনি, মান্তিবর, কি ঘাঁটল এবে?” 

কর পুটি মল্তিবর উত্তীরলা খেদে 1 
“কে বুঝে দেবের মায়া এ মায়াসংসারে, 
রাজেন্দ্রঃ গন্ধমাদন, শৈলকুলপাতি, 
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দেবাত্মা, আপাঁন আস গত নিশাকালে, 
মহোৌধধ-দানে, প্রভু, বাঁচাইলা পুনঃ 
লক্ষমণে; তেই সে সৈন্য নাদিছে উল্লাসে। 
হিমান্তে 'দ্িবগুণতেজঃ ভুজঙ্গ যেমাতি, 
গরজে সৌমিত্র শুর- মত্ত বীরমদে; 
গরজে সুগ্রীব সহ দাক্ষিণাত্য যত, 
যথা করিযূথ, নাথ, শুনি যৃথনাথে 1” 

বিষাদে নিশ্বাস ছাড় কাঁহলা সুরথী 
লঙ্কেশ,_“বাঁধর বাঁধ কে পারে খন্ডাতে 2 
বিমুখ অমর মরে, সম্মুখ-সমরে 
বাধনু যে 'রপু আমি, বাঁচল সে পুনঃ 
দৈববলে? হে সারণ, মম ভাগ্যদোষে, 
ভুলিলা স্বধম্ম আজ কৃতান্ত আপাঁন! 
গ্রাঁসলে কুরত্গে সিংহ ছাড়ে কি হে কভু 
তাহায়2 কি কাজ কিন্তু এ বৃথা বিলাপেঃ 

কব্বুর-গৌরব-রবি! মারল সংগ্রামে 
শৃূলীশম্ভুসম ভাই কুম্ভকর্ণ মম, 
কুমার বাসবজয়ী, দ্বিতীয় জগতে 
শান্তধর! প্রাণ আমি ধার কোন্ সাধে 2 
আর কি এ দৌঁহে ফিরি পাব ভবতলে 2 
যাও তুমি, হে সারণ, যথায় সুরথী 
রাঘব; কাঁহও শরে, রক্ষঃকুলানাধ 
রাবণ, হে মহাবাহ, এই ভিক্ষা মাগে 
তব কাছে,_তিষ্ঠ তুমি সসৈন্যে এ দেশে 
সপ্ত দন, বৌরভাক পাঁরহরি. রাঁথ!১ 
পুন্রের সতাক্রয়া রাজা ইচ্ছেন সাধিতে 
যথাঁবাধ। বারধরম্ম্ম পাল রঘুপাঁতি!-- 
শবপক্ষ সুবীরে বীর সম্মানে সতত। 
তব বাহুবলে, বাল, বীরশন্য এবে 
বীরযোন স্বর্ণলঙ্কা! ধন্য বীরকুলে 
তুমি! শুভ ক্ষণে ধনুঃ ধরিলা, নৃমাঁণ! 
অনুকূল তব প্রাত শুভদাতা বাঁধ; 
দৈববশে রক্ষঃপাঁত পাঁতত বিপদে; 
পরমনোরথ আজ পৃরাও, সুরাথ ।' 
যাও শশঘ্র, মাল্লবর, রামের শাঁবরে।" 

বাঁন্দি রক্ষঃকুল-ইন্দ্রে, সঙ্গীঁদল সহ. 
চঁলিলা সাঁচবশ্রেষ্ঠ। অমান খুলিল 
ভীষণ 'ননাদে দ্বার দ্বারপাল যত। 
ধরে ধীরে রক্ষোমল্ত্ী চলিলা 'বিয়াদে 

১হোমরের [1190 মহাকাব্যে 71121) পূত্র 76০001-এর অন্ত্যেম্টর জন্য 40911155-এর কাছে 
১১ 'দন যুদ্ধাবরাত প্রার্থনা করোছলেন। 

চির-কোলাহলময় পয়োনিধিতীরে। 
শাঁবরে বসেন প্রভু রঘুকুলমণি, 

আনন্দসাগরে মগ্ন; সম্মুখে 
রথীশবর, যথা তর. 'হিমাননীবহনে 
নবরস; পূর্ণশশশ সুহাস আকাশে 
পূর্ণিমায়; কিম্বা পদ্ম, নিশা-অবসানে, 
প্রফুল্ল! দাক্ষণে রক্ষঃ বিভীষণ-বলনী 
মিত্র, আর নেতৃ যত-দহদ্ধর্ষ সংগ্রামে, 
দেবেন্দ্রে বৌড়য়া যেন দেবকুল-রথন! 

কাহল সংক্ষেপে বার্তা বার্তাবহ ত্বরা;-- 
'রক্ষঃকুলমন্ত্রী, দেব, বিখ্যাত জগতে, 
সারণ, শিবিরদ্বারে, সঙ্গীদল সহ; 
ক আজ্ঞা ₹ততামার, দাসে কহ নরমাঁণ।" 

আদেশিলা রঘুবর, “আন ত্বরা করি, 
বার্তাবহ, মন্ত্িবরে সাদরে এ স্থলে । 
কে না জানে, দূতকুল অবধ্য সমরে 2” 

প্রবেশি শিবিরে তবে সারণ কহিলা- 
(বান্দি রাজপদযূগ) “রক্ষঃকুলানাঁধ 
রাবণ, হে মহাবাহু, এই ভিক্ষা মাগে 
তব কাছে,_তজ্ঠ তৃমি সসৈন্যে এ দেশে 
সপ্ত দিন, বৌরভাব পাঁরহরি, রাথ! 
পুত্রের সখীক্রয়া রাজা ইচ্ছেন সাঁধতে 
যথাবাধ। বীরধর্্ম পাল, রঘুপাতি!-- 
বিপক্ষ সুবীরে বীর সম্মানে সতত। 
তব বাহুবলে, বাল. বীরশুন্য এবে 
বীরযোনি স্বর্ণলঙকা! ধন্য বীরকুলে 
তুমি! শুভ ক্ষণে ধনঃ ধারলা, নূমাঁণ; 
অনুকূল তব প্রাতি শৃভদাতা "বাঁধ; 
দৈববশে রক্ষঃপাঁত পাঁতিত বিপদে ;__ 
পরমনোরথ আজি পুরাও, সুরাথ ।”” 

উত্তারলা রঘুনাথ,_“পরম্বার মম, 
হে সারণ, প্রভু তব; তব, তাঁর দুঃখে 
পরম দুঃখিত আম, কাহনু তোমারে! 
রাহগ্রাসে হেরি সূর্যে কার না বিদরে 
হৃদয়? যে তরুরাজ জলে তাঁর তেজে 
অরণ্যে, মালনমূখ সেও হে সে কালে! 
বিপদে অপর পর সম মম কাছে, 
মন্নিবর! যাও 'ফাঁর স্বর্ণলগকাধামে 
তুম, না ধারব অস্ত্র সপ্ত দন আম 
সসৈন্যে। কহিও. বুধ, রক্ষঃকুলনাথে, 
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ধর্মকর্মমে রত জনে কভু না প্রহারে 
ধার্মিক!” এতেক কাঁহ নীরাঁবলা বলী। 

নতভাবে রক্ষোমল্লী কহিলা উত্তার;__ 
“নরকুলোত্তম তুমি, রঘুকুলমণি ; 
বিদ্যা, বুদ্ধি, বাহুবলে অতুল জগতে! 
উচিত এ কর্ম তব, শুন, মহামাতি! 
অন্দাচত কর্ম্ম কভু করে কি সুজনে ? 
যথা রক্ষোদলপাঁতি নৈকষেয় বল; 
নরদলপাঁতি তুমি, রাঘব! কুক্ষণে_ 
ক্ষম এ আক্ষেপ, রাঁথ, মনাতি ও পদে! 
কুক্ষণে ভেটিলে দোহা দোঁহে 'রপুভাবে ! 
বাঁধর নব্্বন্ধি কিন্তু কে পারে খণ্ডাতে ? 
যে বাঁধ, হে মহাবাহন, সৃঁজিলা পরনে 
সম্ধ্-আর); মৃগ-ইন্দ্রে গজ-ইন্দ্র রিপু) 

খগেন্দ্রে নাগেন্দ্রবৈরী; তারি মায়াছলে 
রাঘব রাবণ-আর- দোষব কাহারে 2” 

প্রসাদ পাইয়া দ্রুত চাঁললা সত্বরে 
যথায় রাক্ষসনাথ বসেন নীরবে, 
1তাঁতিয়া বসন, মার নয়ন-আসারে, 
শোকার্ত! হেথায় আজ্ঞা দিলা নরপাঁতি 
নেতাবৃন্দে; রণসজ্জা ত্যজ কুতৃহলে, 
বিরাম লাভলা সবে যে যার শাঁবরে। 

যথায় অশোকবনে বসেন বৈদেহণী,_ 
অতল জলাধতলে, হায় রে, যেমাঁত 
বরহে কমলা সতী, আইলা সরমা-_ 
রক্ষঃকুলরাজলক্ষনী রক্ষোবধূবেশে । 
বান্দ চরণারাঁবন্দ বাঁসলা ললনা 
পদতলে । মধুস্বরে সাধলা মৌথাঁল,_ 
“কহ মোরে, বধূমুখ, কেন হাহাকারে 
এ দ্দাদন পুরবাসী 2 শ্হাননু সভয়ে 
রণনাদ সারাদন কাল রণভূমে ; 
কাঁপিল সঘনে বন, ভূকম্পনে যেন, 
দূর বীরপদভরে ; দোখনু আকাশে 
আঁশ্নাশখাসম শর; দিবা-অবসানে, 

কে জনিল? কে হারল? কহ ত্বরা কাঁর, 
সরমে! আকুল মনঃ, হায় লো, না মানে 
প্রবোধ! না জানি হেথা জিজ্ঞাস কাহারে ? 
না পাই উত্তর যাঁদ সুধি চেড়ীদলে। 
1বকটা ন্রিজটা, সখি, লোহিতলোচনা, 
করে খরসান আঁস, চামূন্ডারপিণন, 

মধু--৮ 

আইল কাঁটিতে মোরে গত 'নিশাকালে, 
৷ ক্রোধে অন্ধা! আর চেড়ী রোধিল তাহারে; 
৷ বাঁচিল এ পোড়া প্রাণ তেই, সুকোশানি! 
৷ এখনও কাঁপে হিয়া স্মারলে দ:স্টারে !” 

কাঁহলা সরমা সত সুমধুর ভাষে;__ 
| “তব ভাগ্যে, ভাগ্যবাতি, হতজাব রণে 
ইন্দ্রজত! তেই লঙ্কা বিলাপে এর্পে 
দবানাশ। এত দিনে গতবল, দোব, 
কব্বহর-ঈশবরী বলী! কাঁদে মন্দোদরী; 
রক্ষঃকুলনারীকুল আকুল বিষাদে; 
নরানন্দ রক্ষোরথী। তব পহণ্যবলে, 
পদ্মাঁক্ষ, দেবর তব লক্ষমণ সূরথশ 
দেবের অসাধ্য কর্ম সাধিলা সংগ্রামে”_ 
বাঁধলা বাসবাঁজতে- অজেয় জগতে !” 

উত্তরিলা প্রিয়ম্বদা,_“সুবচনী তুমি 
মম পক্ষে, রুক্ষোবধ্ সদা লো এ পুরে! 
ধন্য বীর-ইন্দ্র-কুলে সৌমান্র“কেশরণী। 
শুভ ক্ষণে হেন পুন্রে সুমন্লা শাশুড়শ 
ধারলা সুগর্ভে, সই! এত দিনে বুঝ 
কারাগারদ্বার মম খাঁললা বিধাতা 
কৃপায়! একাকী এবে রাবণ দুর্মাতি 
মহারথী লঙ্কাধামে। দোখব কি ঘটে_ 
দোঁখব আর ক দুঃখ আছে এ কপালে 2 
কিন্তু শুন কান দিয়া! ক্লমশঃ বাড়ছে 
হাহাকার-ধ্বান, সাঁখ ।”- কাঁহলা সরমা 
সুবচনন.--“কর্্বরেন্দ্র রাঘবেন্দ্র সহ 
কার সান্ধ, 1সন্ধুতীরে লইছে তনয়ে 

 প্রেতীক্রয়হেতু, সাতি! সপ্ত দিবানাঁশ 
| না ধারে অস্ত্র কেহ এ রাক্ষসদেশে 
বোরভাবে-_এ প্রাতিজ্ঞা কাঁরলা নৃমাণ 
রাবণের অনুরোধে: দয়াঁসিন্ধু, দোবি, 
রাঘবেন্দ্র! দৈত্যবালা প্রমীলা সংন্দরী- 
৷ বিদরে হৃদয়, সাধন. স্মীরলে সে কথা!__ 
। প্রমীলা সন্দরী ত্যাজ দেহ দাহস্থলে, 
৷ পাঁতর উদ্দেশে সতী, পাঁতিপরায়ণা, 
যাবে স্বর্গপুরে আজ! হর-কোপানলে, 

' হে দোবি, কন্দর্প যবে মারলা প্াাড়য়া 
মারলা কি রাত সতণ প্রাণনাথে লয়ে 2” 

কাঁঁদলা রাক্ষসবধূ তাঁত অশ্রুনীরে 
শোকাকুলা । 'ভবতলে মার্তমতা দয়া 
সীঁতার্পে, পরদঃখে কাতর সতত, 
কাঁহলা" 'সজল আখ, সম্ভাষ সখীষে +_- 



১১৪ 

“কুক্ষণে জনম মম, সরমা রাক্ষস! 
সুখের প্রদীপ, সাখ, নিবাই লো সদা 
প্রবোশ যে গৃহে, হায়, অমঞ্গলারৃণপণী 
আমি। পোড়া ভাগ্যে এই লিখিলা বিধাতা ! 
নরোত্তম পাতি মম, দেখ, বনবাস! 
বনবাসী, সুলক্ষণে, দেবর সৃমাতি 
লক্ষণ! ত্যাজলা প্রাণ পূুত্রশোকে, সাঁখ, 
*বশুর! অযোধ্যাপুরা আঁধার লো এবে, 
শৃন্য রাজাসংহাসন! মরিলা জটায়ু, 
বিকট 'বিপক্ষপক্ষে ভীমভুজবলে, 
রক্ষতে দাসীর মান! হ্যাদে দেখ হেথা 
মারল বাসবাঁজং অভাগশর নোষে, 
আর রক্ষোরথী যত, কে পারে গণিতে ? 
মরিবে দানববালা অতুলা এ ভবে 
সৌন্দযোে! বসন্তারম্ভে, হায় লো, শুখাল 
হেন ফুল!”-“দোষ তব,” সুধিলা সরমা. 
মুছিয়া ন়নজল-_“কহ কি, রৃপাঁস 2 
কে ছিশড় আনল হেথা এ স্বর্ণব্রততী, 
বিয়া রসালরাজে ; কে আনিল তুলি 
রাঘবমানসপদ্ম এ রাক্ষসদেশে ? 
নিজ কম্মদোষে মজে লগুকা-আধিপাঁতি! 
আর ি কাঁহবে দাসী?” কাঁদলা সরমা 
শোকে! রক্ষঃকুলশোকে সে অশোক-বনে, 
কাঁদলা রাঘববাঞ্চা-দুঃখী পর-দু৫খে। 

খুলিল পশ্চিম দ্বার অশান-নিনাদে। 
বাহারল লক্ষ রক্ষঃ স্বর্ণদণ্ড করে, 
কৌধিক পতাকা তাহে ডীড়ছে আকাশে 
রাজপথ-পাধ্বদ্বয়ে চলে সারি সারি। 
নশরবে পতাককুল। সব্বাগ্রে দুন্দীভ 
কারপৃ্ঠে পূরে দেশ গম্ভীর আরবে। 
পদরজে পদাতক কাতারে কাতারে; 
বাজীরাজাঁ সহ গজ; রথনবৃল্দ রথে 
মৃদুগাত, বাজে বাদ্য সকরৃণ কণে! 
যত নূর চলে দৃ্টি, চলে সম্ধ্মুখে 
নিরানন্দে রক্ষোদল! ঝক ঝক ঝকে 
স্বর্ণ-বর্ম ধাঁধ আখ! রবিকরতেজে 
শোভে হৈমধবজদণ্ড ; শিরোমাণি শিরে; 
আঁসিকোষ সারসনে : দীর্ঘ শৃল হাতে; 

২ হেলেনীর উন্তি-_ 

ও কৃফ-হয়__কালো ঘোড়া। 

মধুসূদন রচনাবলণী 

বিগালত অশ্রুধারা, হায় রে, নয়নে! 
বাঁহরিল বীরাঙ্গনা (প্রমীলার দাসী) 

পরাক্রমে ভীমা-সমা, রূপে বিদ্যাধরণী, 
রণবেশে; কফ-হয়ে নম ডি 

মালন বদন, মার, শশিকলাভাবে 
নিশা যথা! আঁবরল ঝরে অশ্রুধারা, 
[তাঁত বস্ত্র, 'তাতি অশ্ব, তাত বসুধারে! 
“উচ্ছবাঁসছে কোন বামা; কেহ বা কাঁদিছে 
নীরবে; চাহিছে :কেহ রঘুসৈন্য পানে 
আগ্নময় আঁখ রোষে, বাঘিনী যেমান 
(জালাবৃত) ব্যাধবর্গে হেরিয়া অদূরে! 
হায় রে, কোথা সে হাঁস- সৌদামনী-ছটা ! 
কোথা সে কটাক্ষশর, কামের সমরে 

শ্ন্যপৃঞ্ঠ, শোভাশুন্য, কুসুম বিহনে 
বৃন্ত যথা! ঢুলাইছে চামর চোৌঁদিকে 
1কঙ্করী; চাঁলছে সঙ্গে বামার্রজ কাঁদ 
পদব্রজে; কোলাহল উঠিছে গগনে! 
প্রমীলার বীরবেশ শোভে ঝলঝলে 
বড়বার পৃচ্ঠে আসি, চর্ম, তৃণ, ধনু, 
কিরণট, মশ্ডিত, মার, অমূল্য রতনে! 
সারসন মাঁণময়: কবচ খাঁচত 
সুবর্ণেমালন দোহে। সারসন স্মারি. 
হায় রে, সে সর কটি! কবচ ভাঁবয়া 
সে সুউচ্চ কুচযুগে_ গিরিশৃঙ্গসম ! 
ছড়াইছে খই, কড়ী, স্বর্ণমদ্রা আদ 
অর্থ, দাসী; সকর্ণে গাইছে গায়ক; 
পেশল-উরস হানি কাঁদছে রাক্ষসী! 

বাহিরিল মৃদুগাত রথব্ন্দ মাঝে 
রথবর, ঘনবর্ণ, বিজলশর ছটা 
চক্রে; ইন্দ্রচাপরূশপী ধহজ চূড়দেশে 
কিন্তু কান্তিশন্য আজ, শ্যকাল্তি যথা 
প্রাতিমাপঞ্জর, মার, প্রাতমা বহনে 
িসজ্জন-অন্তে!_কাঁদে ঘোর কোলাহলে 
রক্ষোরথী, ক্ষণ বক্ষঃ হান মহাক্ষেপে 
হতজ্ঞান! রথমধ্যে শোভে ভীম ধন. 
তৃণগর, ফলক, খড়া, শংখ, চক্ক, গদা- 
আদ অস্ত; সৃকবচ; সৌরকর-রাশি- 

“15 ত1500)90. 500106 01 211 03151071561). 
--হোমরের ইলিয়াড, ২৪-তম সর্গ) 
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সদৃশ রাঁট; আর বারভূষা যত। 
সকরুণ.গশীতে গীতী গাইছে কাঁদয়া 
রক্ষোদুঃখ! স্বর্ণমনদ্রা ছড়াইছে কেহ, 

ছড়ায় কুসম যথা লাঁড় ঘোর ঝড়ে 
তরু! সুবাঁসিত জল ঢালে জলবহ, 
দাম উচ্চগামী রেণু, বিরত সাঁহতে 
পদভর। চলে রথ সিন্ধূতীরমুখে। 

সুবর্ণশিবিকাসনে, আবৃত কুসমে, 
বসেন শবের পাশে প্রমীলা সুন্দর, 
মর্তেয রাত মৃত কাম সহ সহগামী! 
ললাটে 'সন্দূর-বিল্দু, গলে ফুলমালা, 
কঙ্কণ মৃণালভুজে; 'বাবধ ভূষণে 

ভাষতা রাক্ষসবধু। ঢুলাইছে কাঁদি 
চামারণী সূচামর; কাঁদ ছড়াইছে 
ফুলরাশি বামাবৃন্দ। আকুল বিষাদে, 
রক্ষঃকুল-নারীকুল কাঁদে হাহারবে। 
হায় রে, কোথা সে জ্যোতিঃ ভাঁতিত যে সদা 
মুখচন্দ্রেঃ কোথা, মার. সে সূচারু হাসি, 
মধুর অধরে নিত্য শোভিত যে. যথা 
দিনকর-কররাশি তোর 'বম্বাধরে, 
পঙ্কাঁজনি ; মোনরতে ব্রতাঁ বিধুমুখী-- 
পাঁতির উদ্দেশে প্রাণ ও বরাঙ্গ ছাঁড় 
গেছে যেন যথা পাতি বরাজেন এবে! 
শুখাইলে তরুরাজ, শুখায় রে লতা, 
স্বয়ম্বরা বধূ ধনী। কাতরে, কাতারে, 
চলে রক্ষোরথশ সাথে, কোষশৃন্য আস 

কাণ্চন-কণ্ণুক-ীবভা নয়ন ঝলসে! 
উচ্চে উচ্চারয়ে বেদ বেদজ্ঞ চৌঁদকে; 
বহে হাবিকর্বহ৪ হোন্রী৫ মহামন্ত জপি) 
বাবধ ভূষণ, বস্্, চন্দন, কস্তুরা, 
কেশর, কুঙ্কুম, পুষ্প বহে রক্ষোবধ্ 
স্বর্ণপান্রে; স্বর্ণকূম্ভে পৃত অম্ভোরাশিত 
গাঙ্গেয়। সুবর্ণদীপ দীপে চার 'দিকে। 
বাজে ঢাক, বাজে ঢোল, কাড়া কড়কড়ে; 

বাজে করতাল, বাজে মৃদণ্গ, তুম্বকী; 
বাঁজছে ঝাঁঝরী,. শংখ; দেয় হুলাহুল 
সধবা রাক্ষসনারী আর্দ অশ্রুনীরে_ 
হায় রে. মঙ্গলধবনি অমঞ্গল দিনে! 

বাহরিলা পদরজে রক্ষঃকুলরাজা 

১আঁঙ্নি।, 
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রাবণ;-_বিশদ বস্ন, বিশদ উত্তীরি, 
। ধৃতুরার মালা যেন ধূজ্জটর গলে; 
চার দিকে মনল্লিদল দূরে নতভাবে। 
নীরব কর্্বরপাত, অশ্রুপূর্ণ আঁখ, 

নীরব সাঁচববৃন্দ, আঁধকারী যত 
 বক্ষঃশ্রেষ্ঠ। বাহরিল কাঁদয়া পশ্চাতে 
রক্ষোপর্রবাসী রক্ষঃ__ আবাল, বাঁনতা, 

। বৃদ্ধ; শুন্য কার পুরী, আঁধার রে এবে 
 গোকুলভবন যথা শ্যামের বিহনে! 
ধীরে ধীরে সিন্ধুমুখে, তাতি অশ্রুনীরে, 

' চলে সবে, পরি দেশ বিষাদ-ননাদে ! 
কাহলা অঞ্গদে প্রভু সুমধুর স্বরে 

“দশ শত রথী সঙ্গে যাও, মহাবাল 

সন্ধূতীরে! সাবধানে যাও, হে সরি! 
আকুল পরাণ মম রক্ষঃকুলশোকে ! 
এ বিপদে পরাপর নাহি াবি মনে, 
কুমার! লক্ষণ-শূরে হেরি পাছে রোষে, 
পূৰ্বকথা স্মরি মনে কর্্বরাধিপতি, 
যাও তুমি, যুবরাজ! রাজচূড়ামাণি, 
পতা তব বিমুখিলা সমরে রাক্ষসে, 
শিম্টাচারে, শিম্টাচার, তোষ তুমি তারে!” 

দশ শত রথা সাথে চলিলা সরথী 
 অঙ্গদ সাগরমুখে। আইলা আকাশে 
দেবকুল; এরাবতে দেবকুলপাঁত, 
সঙ্গে বরাত্গনা শচী অনন্তযৌবনা, 
শাখধবজে শাখধবজ স্কন্ধ তারকার 
সেনানশ; চিন্রত রথে চিন্ররথ রথ, 

. মৃগে বায়কুলরাজ; ভীষণ মাহষে 
কৃতান্ত; পৃষ্পকে যক্ষ, অলকার পাতি; 

আইলা রজননীকান্ত শান্ত সুধানাধ. 
' মলিন তপনতেজে; আইলা সুহাস 
অশ্বনীকুমারযুগ, আর দেব যত। 

ধিন্নর, কিন্নরী । রঙ্গে বাজিল অম্বরে 
৷ শ্দব্য বাদ্য। দেব-ধাঁষ আইলা কৌতুকে, 
' আর আর প্রাণী যত ব্রাদবনিবাসী। 

৫ হোমকর্তা। 

উতার সাগরতীরে, রাঁচলা সত্বরে 

যথাবাধ চিতা রক্ষঃ; বহল বাহকে 
সুগন্ধ চন্দনকাঙ্ঠ, ঘৃত ভারে ভারে। 

ভালা 
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মন্দাকিনী-পৃতজলে ধুইয়া যতনে 
শবে, সুকৌিক বন্ত্র পরাই, থুইল 
দাহস্থানে রক্ষোদল; পাঁড়লা গম্ভীরে 
মন্্ রক্ষঃ-পুরোহিত। অবগাহি দেহ 
মহাতীর্থে সাধবী সতী প্রমীলা সুন্দরী 
খল রত্র-আভরণ, বিতারলা সবে। 
প্রণাময়া গ্ুরুজনে মধুরভাষিণ, 
সম্ভাঁষ মধুূরভাষে দৈত্যবালাদলে, 
কাহলা,_“লো সহচরি, এত দিনে আজ 
ফুরাইল জশীবলনীলা জীবলীলাস্থলে" 
আমার । 'ফারয়া সবে যাও দৈত্যদেশে ! 
কাহও পিতার পদে এ সব বারতা, 
বাসন্তি! মায়েরে মোর” হায় রে, বাহল 
সহসা নয়নজল! নীরাঁবলা সত;__ 
কাঁদল দানববালা হাহাকার রবে! 

মৃহূর্তে সম্বার শোক, কাহলা সুন্দর, 
“কাঁহও মায়েরে মোর, এ দাসীর ভালে 
লাঁখলা বিধাতা যাহা, তাই লো ঘাঁটিল 
এত দিনে! যাঁর হাতে সশপলা দাসীরে 
পিতা মাতা, চলন লো আজ তাঁর সাথে; 
পাত 'বনা অবলার কি গাঁত জগতে ? 
আর কি কহিব, সাঁখ? ভুল না লো তারে_ 
প্রমীলার এই ভিক্ষা তোমা সবা কাছে!” 
তার ভারা হত রন তর 

যথাবাধ: পশ.কুলে নাশ তাঁক্ষ শরে 
ঘৃতান্ত করিয়া রক্ষঃ যতনে থুইল 
চার দিকে;* যথা মহানবমণর দিনে, 

৭সংসারে। 
৯ বাল্মীকি-রামায়ণে মেঘনাদের মৃত্যুতে রাবণ- 

মধুসূদন রচনাবলী 

শান্ত ভন্ত-গৃহে, শান্ত, তব পাঁঠতলে ! 
অগ্রসার রক্ষোরাজ কহিলা কাতরে; 

"ছল আশা, মেঘনাদ, মুদিব আন্তিমে 
এ নয়নদ্বয় আমি তোমার সম্মুখে) 
সশপ রাজ্যভার, পুত্র, তোমায়, কারি 
মহাযান্রা! কিন্তু বাধ বুঝব কেমনে 
তাঁর লীলা? ভাঁড়াইলা সে সুখ আমারে! 
ছিল আশা, রক্ষঃকুল-রাজ-সংহাসনে 
জুড়াইব আঁখি, 'বংস, দোঁখয়া তোমারে, 
বামে রক্ষঃকুললক্ষী রক্ষোরাণীরূপে 

1 পবন্রবধূ! বৃথা আশা! পূর্বজল্মফলে 

হেরি তোমা দৌহে আজি এ কাল-আসনে !১ 
কর্বুর-গোরুব-রবি চির রাহ-গ্রাসে! 
সোবনু শিবেরে আম বহু যত্র কারি, 
লাঁভতে কি এই ফল? কেমনে 'ফারব,_ 
হায় রে, কে কবে মোরে, ফিরিব কেমনে 
শূন্য লঙ্কাধামে আর?  সান্ত্নাছলে 
সান্তবনিব মায়ে তব, কে কবে আমারে ? 
কোথা পত্র পুত্রবধূ আমার 2 সুধিবে 
যবে রাণী মন্দোদরী,_ক সৃখে আইলে 
রাখি দোহে সিন্ধুতীরে, রক্ষঃকুলপাঁতি 2 
কি কয়ে বুঝাব তারে 2 হায় রে, কি কয়ে? 
হা পুত্র! হা বীরশ্রেষ্ঠ! চিরজয়ী রণে। 
হা মাতঃ রাক্ষসলক্ষিন! ক পাপে 'লাঁখলা 
এ পাড়া দারুণ বাঁধ রাবণের ভালে 2” 

অধীর হইলা শুলী কৈলাস-আলয়ে ! 
লাঁড়ল মস্তকে জটা: ভশষণ গজ্জনে 
গাঁজঁল ভূজঙ্গবন্দ; ধক ধক ধকে 
জহালল অনল ভালে: ভৈরব কল্লোলে 
কল্লোলিলা 'ল্রপথগা৯০, বরিষায় যথা 
বেগবতা ম্রোতস্বত পব্্বতকন্দরে! 
কাঁপল কৈলাসাগার থর থর থরে! 
কাঁপল আতঙ্কে বব; সভয়ে অভয়া 
কৃতাঞ্জলপদটে সাধ্ৰী কাহলা মহেশে;- 

“ক হেতু সরোষ, প্রভূ, কহ তা দাসীরে ? 

* বাল্মশীক-রামায়ণে রে অন্ত্যোষ্টাক্রিয়া-বর্ণনার প্রভাব আছে। 
পি 

যৌবরাজণ লঙুকাণ্ট রক্ষাংস চ পরন্তপ। 
১৮৮05 
মম নাম ত্বয়া বীর গতস্য যমসদনম- 
প্রেতকার্য্যা্শ কার্যাণ রীতা 

১০ 'ন্রপথগা-_গঞঙ্গা। স্বর্গ মর্ত। পাতাল তিনাঁদকে তার গাত। 
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মরিল সমরে রক্ষঃ বিধির বিধানে; 
নহে দোষ রঘুরথী! তবে যাঁদ নাশ 
আবিচারে তারে, নাথ, কর ভস্ম আগে 
আমায়!” চরণযুগ ধরিলা জনন । 

সাদরে সতনরে তুলি কাঁহলা ধৃজ্জাট;- 

“শবদরে হৃদয় মম, নগরাজবালে, 
রক্ষোদখে! জান তুমি কত ভালবাসি 
নৈকষেয় শুরে আমি! তব অনুরোধে, 
ক্ষামব, হে ক্ষেমত্কাঁর, শ্রীরাম লক্ষণে ।" 

আদেশিলা আঁগ্নদেবে বিষাদে ব্রিশলী: 
“পাঁবান্র, হে সব্বশুচি, তোমার পরশে, 
আন শীঘ্র এ সধামে রাক্ষসদম্পতন ।” 

ইরম্মদরূপে অশ্ন ধাইলা ভূলে! 
সহসা জলিল চিতা । সচাঁকতে সবে 
দেখলা আগ্নেয় রথ: সুবর্ণআসনে 
সে রথে আসীন বীর বাসববিজয়শী 
দিব্যমূর্তত! বাম ভাগে প্রমীলা রুপসী. 
অনন্ত যৌবনকান্তি শোভে তনুদেশে : 

. চিরসুখহাঁসরাশি মধুর অধরে! 
উঠল গগনপথে রথবর বেগে) 

বরষিলা পুস্পাসার দেবকুল মাল); 
পৃরিল বিপুল বিশব আনন্দ-ননাদে ! 

. দুগ্ধধারে নিবাইল উজ্জবল পাবকে 
রাক্ষস।৯ পরম যত্বে কুড়াইয়া সবে 

. ভস্ম, অম্বুরাশিতলে 'বিসার্জলা তাহে! 
ধৌত কার দাহস্থল জাহবীর জলে 
লক্ষ রক্ষঃশিজ্পী আশ 'নারম্্মল মিলিয়া 
স্বর্ণপাঁটকেলে মঠ চিতার উপরে ;__ 
ভোঁদ অভ্র, মঠচূড়া উঠিল আকাশে ।৯২ 

কার স্নান সম্ধুনশীরে, রক্ষোদল এবে 
ফিরিলা লঙ্কার পানে, আর অশ্রুনীীরে৯ৎ- 
িসাঁজ্জ প্রাতিমা যেন দশমণী দিবসে৯৪ 
সপ্ত 'দবানাশ লঙ্কা কাঁদলা বিষাদে ॥ 

£৯ 

ইত শ্রীমেঘনাদবধে কাব্যে সংস্কয়া নাম 
নবমঃ স্বর্গঠি। 
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প্রথম সর্গ 

[বিরহ] 

৬ ৩ 

বংশী-ধান ওই শদন, পণ্নঃ বাজে 
্ মজাইয়া মন, রে, 

মুরারর বাঁশী! 
নাচছে কদম্বমূলে, সুমন্দ মলয় আনে 

বাজায়ে মুরলী, রে, ও ননাদ মোর কাণে__ 
রাধিকারমণ ! ৮ আমি শ্যাম-দাসী। 

চল. সাঁখ, ত্বরা কার, জলদ গরজে যবে, 
দোখগে প্রাণের হরি, ময়্রী নাচে সে রবে; 

ব্রজের রতন! আম কেন না কাঁটব শরমের ফাঁস? 
চাতকী আম স্বজানি, সৌদামনী ঘন সম, 

শুন জলধর-ধানি ভ্রমে সদানন্দ মনে: 
কেমনে ধৈরজ ধার থাঁক লো এখন 2 রাধকা কেন ত্যাঁজবে রাধিকাঁবলাসী ? 

যাক্ মান, যাক্ কুল, ী 
মন-তরী পাবে কূল; 

চল, ভাস প্রেমনীরে, ভেবে ও চরণ! ফহটিছে কুসুমকুল 
মঞ্জু কুঞ্জবনে, রে, 

যথা গুণমাঁণ! 

২ হোর মোর শ্যামচাঁদ, 

মানস সরসে, সাঁখ, পাতে লো ধরণী! 
ভাসছে মরাল, রে. কি লজ্জা! হা ধিক তারে, 

কমল কাননে! ছয় খতু বরে যারে.৪ 
কমালনী কোন্ ছলে, আমার প্রাণের ধন লোভে সে রমণী ? 

থাকিবে ডুবিয়া জলে. চল, সাঁখ, শশঘ্র যাই, 
বিয়া রমণে 2 পাছে মাধবে হারাই, 

মাঁণহারা ফাঁণনী কি বাঁচে লো স্বজাঁন? যে যাহারে ভাল বাসে, 
সে যাইবে তার পাশে 

মদন রাজার বাঁধ লাঞ্ঘব কেমনে 2 
যাঁদ অবহেলা কার. 

রুষবে শম্বর-আর১; 
কে সম্বরে স্মর-শরেং এ তিন ভুবনে! 

€& 

সাগর উদ্দেশে নদশ 

অমে দেশে দেশে, রে, 
আঁবরাম গাঁতি:__ 

১ শম্বর-আঁর__কামদেব, শম্বরাসূরকে যে বধ করোছিল। 
২ স্মর-শর-_কামদেবের ফুলবাণ মানুষকে প্রেমোন্মত্ত করে, হিল্দদের এইরূপ পৌরাণিক 'বি*বাস। 
০ম্মেঘ 

ূ র 

ছুয় খতু বরে যারে_ পাঁথবীকে ছয় খতুর 'প্রয়তমা রুপে কল্পনা কবি-প্রাসদ্ধি। 



১২০ মধুসূদন রচনাবলী 

গগনে ডাদলে শশী, 
হাসি যেন পড়ে খাঁস, 

নিশি রূপবতী; 
আমার প্রেম-সাগর, 

দুয়ারে মোর নাগর, 
তারে ছেড়ে রব আমি 2 ধিক এ কুমাতি! 

আমার সহধাংশু নাধ__ 
দিয়াছে আমায় বিধি 

বিরহ আঁধারে আমি? ধিক এ যুকতি!« 

ঙ৬ 

নাচছে কদম্বমূলে, 
বাজায়ে মুরলী, রে, 

রাধকারমণ ! 
চল, সাঁখ, ত্বরা কার, 

দেখিগে প্রাণের হরি, 
গোকুল রতন! 

মধু কহে রজাঙ্গনে, 
স্মার ও রাঙা চরণে, 

যাও যথা ডাকে তোমা শ্রীমধুসৃ্দন ! 
যৌবন মধুর কাল, 

আশু বিনাশিবে কাল, 
কালে পিও১ প্রেমমধূ করিয়া যতন। 

্ 
জলধর 

৯ 

চেয়ে দেখ, প্রয়সাখ, কি শোভা গগনে! 
সহগন্ধ-বহ-বাহন, 

সৌদামনী সহ ঘন 
দ্রমিতেছে মন্দগাঁতি প্রেমানন্দ মনে! 

ইন্দ্র-চাপ* রূপ ধার, 
মেঘরাজ ধ্হজোপার, 

শোভিতেছে কামকেতু-_খাঁচত রতনে ! 

৬ 

লাজে বুঝি গ্রহরাজ মুদিছে নয়ন! 
মদন উৎসবে এবে, 

মাত ঘনপাঁত সেবে 
রাঁতপাঁত সহ রাঁত ভুবনমোহন! ] 

শসা 

চপলা চণ্লা হয়ে, 
হাস প্রাণনাথে লয়ে 

তুষিছে তাহায় দিয়ে ঘন আলিঙ্গন ! 

৩ 

নাচিছে শাঁখনী সুখে কেকা রব কার, 
হোর ব্জ কুঞ্জবনে, 

রাধা রাধাপ্রাণধনে, 
নাচিত যেমতি যত গোকুল সুন্দর! 

উঁড়তেছে চাতাঁকনী 
শন্যপথে বিহারিণস 

জয়ধবনি কর ধনশ- জলদ-কঙ্কর”।৯ 

৪ 

হায় রে কোথায় আজ শ্যাম জলধর। 
তব 'প্রয় সোদামন৭, 

কাঁদে নাথ একাঁকনী 
রাধারে ভূলিলে কি হে রাধামনোহর 2 

এস শব আলো কার. 
কনক উদয়াচলে যথা দিনকর' 

€ 

তব অপরূপ রূপ হেরি, গুণমণি, 
আভমানে ঘনেশ*বর 

আখন্ডল-ধনু৯০ লাজে পালাবে অমান: 
দিনমাণ পুনঃ আস 

উাঁদবে আকাশে হাস: 
রাধিকার সুখে সুখী হইবে ধরণী: 

ঙ৬ 

নাঁচবে গোকুল নারী, যথা কমাঁলননী 
নাচে মলয়-হিল্লোলে 

সরসী-রৃপসাী-কোলে, 
রুণু রুণু মধু বোলে বাজায়ে 'কাঁঙ্কণশ! 

বসাইও ফুলাসনে 

এ দাসীরে তব সনে 
তুমি নব জলধর এ তব অধীনী! 

শশা আপা পাশ পি্পপপসপাশ সপ সপ শী 

এ ভারতচল্দের 'রসমঞ্জরশ'র কোনো কোনো কবিতার রূপরণাঁতর প্রতাক্ষ অনুকরণ লক্ষণণয়। 
৬পান করিও। ৭ সুগন্ধ-বহ-বাহন_মলয় বাতাস। 
» জলদ-কঙ্করী- চাতাঁকনীকে মেঘের 'কিঙ্করণী বলা হয়েছে। 

* ইন্দ্র-চাপ- ইন্দ্রধনু বা রামধনু। 
১০ আখণ্ডল-ধনু- ইন্দ্রধনূ। 



অরে আশা আর কি রে হবি ফলবতণী ? 
আর কি পাইব তারে 

সদা প্রাণ চাহে যারে 
পাঁত-হারা রাত কি লো পাবে রাতি-পাঁত ? 

মধ কহে হে কামিনী, 
আশা মহামায়াবনী! 

মরীঁচিকা কার তৃষা কবে তোষে সাঁতি? 

৩ 

যম্নাতটে 

৯ 

মৃদু কলরবে তুমি, ওহে শৈবালান.১, 
ক কাঁহছ ভাল করে কহ না আমারে। 
সাগর-বিরহে যাঁদ, প্রাণ তব কাঁদে, নাঁদ, 
তোমার মনের কথা কহ রাধকারে__ 
তুম কি জান না. ধান, সেও বিরহিণী ? 

তপনতনয়া তুমি; তে'ই৯২ কাদাম্বিনন১৩ 
পালে তোমা শৈলনাথ-কাণ্চন-ভবনে৯৪; 
জল্ম তব রাজকুলে, সৌরভ জনমে ফুলে) 
রাধিকারে লঙ্জা তুম কর কি কারণে ? 
তুমি কি জান না সেও রাজার নন্দিনী; 

৩ 

৪800215811551517885 
দুজনের মনোজহালা জূড়াই দুজনে 
তর রে কজোলান উনি আসি একাল, 
অনাথা আঁতাথ আম তোমার সদনে-__ 
[তিতিছে বসন মোর নয়নের জলে! 

পা ১২ সেজন্য। 

€& 

তবে যে 'সন্দুরাবন্দু দৌখছ ললাটে, 
' সধবা বাঁসয়া আম রেখেছি ইহারে 1৯৫ 
৷ িন্তু আগ্নাশখা সম, হে সাঁখ, সীমন্তে মম 
| জবালছে এ রেখা আঁজ-কাঁহনু তোমারে-_ 
৷ গোঁপিলে৯ এ সব কথা প্রাণ যেন ফাটে! 

' ৬ 

বসো আসি, শাশমুখ, আমু আঁচলে, 
কমল আসনে যথা কমলবাসিনী! 
ধরিয়া তোমার গলা. কাঁদ লো আম অবলা, 
ক্ষণেক ভুলি এ জবালা, ওহে প্রবাহণি! 
এস গো বাঁস দুজনে এ বিজন স্থলে! 

৭ 

কি আশ্চর্য! এত করে করিনু মিনাতি, 

তব্ কি আমার কথা শুনিলে না. ধাঁন ঃ 
এ সকল দেখে শুনে, রাধার কপাল-গুণে, 
তুমিও কি ঘৃণিলা গো রাধায়, স্বজনি ? 
এই কি উচিত তব, ওহে স্রোতস্বাতি ? 

৬ 

হায় রে তোমারে কেন দোষি, ভাগ্যবতি 2 
ভিখারণী রাধা এবে--তুমি রাজরাণী। 
হরপ্রয়া মন্দাঁকন+.১৭ সুভগে. তব সাঁঙ্গন?, 

৷ অর্পেন সাগর-করে তান তব পাঁণ !১* 
সাগর-বাদরে তব তাঁর সহ গাঁত! 

৯৪ মেঘ। 
১৪ শৈলনাথ-কাণ্চন-ভবনে- পর্বতরাজ অর্থাং হমালয়ের স্বর্ণময় পুরীতে। 
১৫ মধৃসূদন রাধাকে কৃষেের পত্রীর্পে কল্পনা করেছেন। বৈষ্ণব কাঁবতা থেকে এ ভাবনা পৃথক্। 

বৈফব কাব্যে রাধা কৃষ্ণের পরকীয়া নায়িকা। 
৯৬গ্োপন করলে। 
১৭ হুরাপ্রয়া মন্দাকিনণ-_গঞঙ্গা হরের পড় বলে পুরাণে কথিত । 
১*গঞ্গা যেন যমুনাকে সাগরের হাতে অর্পণ করছে।, স্গগরকে যমুনার পাঁতর্পে কল্পনা করা 

হয়েছে। ০ 



৪ 

মৃদু হাঁস নাশি আসি দেখা দেয় যবে, 
মনোহর সাজে তুমি সাজ লো কামিনী । 
তারাময় হার পার, শশধরে শিরে ধরি, 
কুসৃমদাম কবরা, তুমি বিনোদিনী, 
দ্ূতগাঁত পাঁতপাশে যাও কলরবে। 

১০ 

হায় রে এ ব্রজে আজ কে আছে রাধার 2 
কে জানে এ ব্রজজনে রাধার যাতন ? 
দবা অবসান হলে, রাব গেলে অস্তাচলে, 

যাঁদও ঘোর 'তামরে ডোবে ন্রিভুবন, 
নলিনী যেমান জবলে_এত জবালা কার 2 

১১ 

উচ্চ তুমি নীচ এবে আম হে যুবতি. 
কিন্তু পর-দুঃখে দুখী না হয় যে জন. 
বিফল জনম তার, অবশ্য সে দুরাচার। 
মধু কহে, মিছে ধনি কারছ রোদন, 
কাহার হৃদয়ে দয়া করেন বসাতি? 

৪ 

ময়রশী 

১ 

তরুশাখা উপরে, 'শাঁখান, 
কেনে লো বাঁসয়া তুই বিরস বদনে ? 

না হেরিয়া শ্যামচাঁদে, তোরও কি পরাণ কাঁদে, , 
তুইও কি দুঃখনী! 

আহা! কে না ভালবাসে রাধকারমণে ? 
কার না জড়ায় আঁখ শশী, বিহঙ্গিনি 2 

২ 

আয়, পাঁখ, আমরা দুজনে 
গলা ধরাধার কার ভাবি লো নশরবে; 

নবীন নীরদে প্রাণ, 
সে 'কি তোর হবে? 

আর কি পাইবে রাধা রাঁধকারঞ্জনে 2 
তুই ভাব্ ঘনে. ধাঁন, আমি শ্রীমাধবে 

১৯ শক্র-ধন্- ইন্দ্রধন। 

সির 

মধ্সূদন রচনাবলাঁ 

ত 

কি শোভা ধরয়ে জলধর, 
গভনর গরজি যবে উড়ে সে গগনে! 

সবর্ণবর্ণ শক্র-ধন্১- রতনে খচিত তন্দ_ 
চূড়া শিরোপর; 

বিজলী কনক দাম পাঁরিয়া যতনে, 
মুকুলিত লতা যথা পরে তরুবর! 

কিন্তু ভেবে দেখ লো কামিনি, 
মম শ্যাম-রূপ অনুপম ন্রিভুবনে! 

হায়, ও রুূপ-মাধূরী, কার মন নাহি চুরি 
' করে, রে শাখান! 

যার আখ দৌখয়াছে রাধকামোহনে, 
সেই জানে কেনে রাধা কুলকলঙ্কন"! 

€& 

তরুশাখা উপরে, শাঁখনি, 
কেনে লো বাঁসয়া তুই 'বিরসবদনে ? 

না হোরিয়া শ্যামচাঁদে, তোরও কি পরাণ কাঁদে, 
তুইও কি দুঃাখননী? 

আহা! কে না ভালবাসে শ্রীমধরসৃদনে 2 
মধু কহে, যা কাঁহলে. সত্য বিনোদনি! 

& 

পৃখিবা 
৯ 

হে বসূধে, জগংজনান! 
নয়াময়ী তুমি, সাত, 'বাঁদত ভুবনে! 

তাম গো রাঁখলা বরাননে। 
তুমি. ধান, দ্বিধা হয়ে, বৈদেহশীরে কোলে লয়ে, 

জুড়ালে তাহার জবালা বাসুকি-রমাণ ! 

্ 

হে বসূধে, রাধা 'িরাহণণ! 
তার প্রাতি আজি তুমি বাম কি কারণে ? 



প্রজাঙ্গনা কাব্য 

শ্যামের বিরহানলে, সুভগে, অভাগা জলে, 
তারে যে কর না তুমি মনে? 

পাঁড়ছে অবলা বালা, কে সম্বরে তার জবালা, 
হায়, এ ি রাঁতি তব, হে খতু কামিনি! 

৩ 

শমনর হৃদয়ে আগ্ন জবহলে__ 
কল্তু সে কি বিরহ-অনল, বসন্ধরে 2 

তা হলে বন-শোঁভিনী 
জীবন যৌবন তাপে হারাত তাঁপিন-- 

বরহ দুর্হ দুহে হরে! 
পুঁড় আম অভাগিনী, চেয়ে দেখ না মেদিনি, 

পুড়ে যথা বনস্থলশ ঘোর দাবানলে! 

৪ 

আপাঁন তো জান গো ধরাঁণ 
তুমিও তো ভালবাস খতুকুলপাঁত! 

তার শুভ আগমনে 
হাসিয়া সাজহ তুমি নানা আভরণে-_ 
কামে পেলে সাজে যথা রাঁতি! 

অলকে ঝলকে কত ফুল-রত্ব শত শত' 
তাহার বিরহ দুঃখ ভেবে দেখ, ধান! 

€& 

লোকে বলে রাধা কলাঁঙ্কনী! 
তুমি তারে ঘৃণা কেনে কর, 

অনন্ত, জলাধ নিধি 
এই দুই বরে তোমা দিয়াছেন বাঁধ, 

তবু তুমি মধুবিলাসিন৭২০! 
শ্যাম মম প্রাণ স্বামী-__ শ্যামে হারায়েছি আম, 

আমার দুঃখে কি তুমি হও না দুঞাখনী ১ 

কত ্ 

ঙ৬ 

হে মাহ, এ অবোধ পরাণ 
কেমনে কাঁরব 'স্থর কহ গো আমারে 2 

বসন্তরাজ বিহনে 
কেমনে বাঁচ গো তুমি-কি ভাবিয়া মনে- 

শেখাও সে সব রাধকারে 
মধু কহে, হে স্ন্দার, থাক হে ধৈরয ধার, 

কালে মধু বসুধারে করে মধুদান ! 

২০ বস্পন্তকালের প্রয়। 

১২৩ 

৬ 

প্রাতধযান 

৯ 

কে তুমি, শ্যামেরে ডাক রাধা যথা ডাকে 
হাহাকার রবে 2 

কে তুমি, কোন্ যুবতাঁ, ভাক এ বিরলে, সাত, 
অনাথা রাধকা যথা ডাকে গো মাধবে ? 
অভয় হৃদয়ে তম কহ আস মোরে-_ 
কে না বাঁধা এ জগতে শ্যাম-প্রেম-ডোরে ! 

কৃমুদনী কায়, মনঃ সপ শশধরে-- 
ভুবনমোহন ! 

চকোর শশীর পাশে, আসে সদা সুধা আশে, 
নাশ হাঁস বহারয়ে লয় সে রতন; 
এ সকল দোঁখয়া ক কোপে কুমঁদনী ? 
স্বজনন উভয় তার__চকোরণী, যাঁমিনী! 

৩ 

বাঝলাম এতক্ষণে কে তুমি ডাকিছ__ 
আকাশ-নান্দীনি+১! 

পক্বত গহন বনে, বাস তব. বরাননে, 

সদা রঙ্গরসে তুম রত. হে রঙ্গাঁণ! 
'িরাকারা ভারাঁতি, কে না জানে তোমারে 2 
এসেছ কি কাঁদতে গো লইয়া রাধারে ? 

৪ 

জান আম, হে স্বজনি. ভাল বাস তুমি, 
মোর শ্যামধনে ! 

শুন মূরারর বাঁশী, গাইতে তুমি গো আসি, 
শাঁখয়া শ্যামের গীত, মঞ্জু কুঞ্জবনে! 
রাধা রাধা বাল যবে ডাকতেন হরি-_ 
রাধা রাধা বাঁল তুমি ডাকতে. সুন্দরি! 

€& 

যে ব্জে শানতে আগে সঙ্গীতের ধবান, 
আকাশসম্ভবে, 

২৯ আকাশ-নান্দনী-শ্ন্যে উিত প্রাতিধ্বান। 



১২৪ 

ভুতলে নন্দনবন, আল যে বৃন্দাবন, 
সে বজ পৃরিছে আজ হাহাকার রবে! 
কত যে কাঁদে রাধিকা ি কব, স্বজানি, 
চক্রবাকশ সে-এ তার বিরহ রজনী! 

ঙ৬ 

এস, সখ, তুমি আম ডাকি দুই জনে 
রাধা-বিনোদন ; 

যাঁদ এ দাসীর রব, কুরব ভেবে মাধব 
না শুনেন, শুনিবেন তোমার বচন! 
কত শত বিহাঞ্গনী ডাকে খতুবরে__ 
কোকিলা ডাকিলে তিনি আসেন সত্বরে! 

৭ 

না উত্তরি মোরে, রামা, যাহা আম বাল, 
তাই তুমি বল? 

জানি পারহাসে রত, রাঁঞ্গণি, তুমি সতত, 
কিন্তু আজি উচিত কি তোমার এ ছল? 
মধ কহে, এই রাত ধরে প্রতিধবনি._ 
কাঁদ, কাঁদে: হাস, হাসে, মাধব-রমাণি! 

৭. 

উষা 

৯ 

কনক উদয়াচলে তুমি দেখা দিলে. 
হে সুর-সন্দরি! 

কুমুদ মুদয়ে আঁখ, কিন্তু সুখে গায় পাখী, 
গুঞ্জার নিকুঞ্জে ভ্রমে ভ্রমর ভ্রমরী; 

বরসরোজিন৭*২ ধনী, তুমি হে তার স্বজনী, 
নিত্য তার প্রাণনাথে আন সাথে করি! 

৮ 

তুমি দেখাইলে পথ যায় চক্রবাকী 
যথা প্রাণপাঁতি! 

ব্রজাঙ্গনে দয়া কার, 
পথ দেখাইয়া তারে দেহ শঘ্রগাত! 

কাঁদয়া কাঁদিয়া আধা, আজ গো শ্যামের রাধা, 
ঘুচাও আঁধার তার, হৈমবাঁত "সাত! 

২২ সুন্দর পদ্ম। 

লয়ে চল যথা হরি, 

মধুসূদন রচনাবলণ 

৩ 

হায়, উষা, নিশাকালে আশার স্বপনে 
ছিলাম ভুলিয়া, 

ব্জের সরোজরাব ব্লজে প্রকাশিয়া ! 
ভেবোছিন- কুঞঙ্জবনে পাইব পরাণধনে, 

হেরিব কদম্বমূলে রাধা-বিনোদিয়া ! 

৪ 

মুকুতা-কুণ্ডলে তুমি সাজাও, ললনে, 

আন মন্দ সমশীরণে বিহারিতে তার সনে, 
রাধা-বিনোদনে কেন আন না, রাঙ্গা 2 

রাধার ভূষণ যান, কোথায় আজ গো তিনি? 
সাজাও আনিয়া তাঁরে রাধা বিরহিণী! 

€& 

ভালে তব জহলে, দেব, আভাময় মাঁণ_ 

[বিমল কিরণ; 

ফণিনী নিজ কুল্তলে পরে মাঁণ কুতৃহলে- 
কিন্তু মাঁণ-কুলরাজা ব্লজের রতন! 

মধ কহে, ব্রজাঙ্গনে, এই লাগে মোর মনে-_ 

ভূতলে অতুল মাঁণ শ্রীমধুসূদন ! 

৮ 

কুস,ম 

১ 

কেনে এত ফুল তুলিলি, স্বজাঁন__ 
ভারয়া ডালা ? 

তারার মালা? 
আর ক যতনে, 

ব্রজের বালা ? 

আর ক পারিবে 
ব্রজকামিনী 2 

কুসুম রতনে 

কভু ফুলহার 

২৩ আঁধা- অন্ধ । 



বজাঙ্গনা কাব্য 

কেনে লো হারাল 
বনশোভিনন ? 

আলি বন্ধ তার; কে আছে রাধার-_ 
হতভাঁগনন ? 

ভূষণ লতার-_ 

৩ 

হায় লো দোলাব, সাঁখ, কার গলে 
মালা গাঁথয়া ? 

আর কি নাচে লো তমালের তলে 
বনমালিয়া 2২৪ 

প্রেমের 'পঞ্জর, ভাঁঙ 'পকবর, 
গেছে ডীঁড়য়া! 

আর কি বাজে লো মনোহর বাঁশী 
নকুঞ্জবনে £ 

রজ সধানাধ শোভে ক লো হাঁস, 
ব্রজগগনে ? 

বজ কুমুদনী, এবে বিলাঁপনণী 
ব্জভবনে ! 

হায় রে যমূনে, কেনে না ডাবল 
তোমার জলে 

অদয় অক্রুর২৭, যবে সে আইল 
ব্রজমণ্ডলে 2 

কর দূত হেন, বাধলে না কেন 
বলে কি ছলে? 

৬ 

হারল অধম 
ব্লজরতন! 

মম প্রাণ হরি 

নল ব্রজ আর, 
দল ব্রজবন ? 

কাব মধু ভণে, পাবে, ব্রজাঙ্গনে, 

মধুসুদন! 

ব্লজবনমধ 

পেশ টি জাপা ০ 

সপ আশি টিসি 5 পপি ও শশা পপি 

সি শসা পোপের | পপ উপাসপ 

বিহাঙ্গনীগণ তথা 

যাও যথা পিকবধ্_ 

যাও আশু, আশুগাঁতি, 

। রাধার রোদনধবনি 

১২৫ 

6১ 

মলয় মারত 

টে 

শুনোছ মলয় গার তোমার আলয়-_ 
মলয় পবন! 

সঙ্গীত সুধায় পূরে নন্দনকানন 
র কোমলা কমলা 'জিনি, 

সেবে তোমা, রাতি যথা সেবেন মদন! 

হায়, কেনে ব্রজে আজ ভ্রমিছ হে তুমি-_ 
মন্দ সমীরণ,? 

যাও সরসীর কোলে, দোলাও মৃদু হিল্লোলে 
সপ্রফ্লে নালনরে- প্রেমানন্দ মন! 

বিরাজেন অস্তাচলে- নন্দের নন্দন! 

৩ 

সৌরভ রতন দানে তুঁষবে তোমারে 
আদরে নালনন; 

তব তুল্য উপহার কি আজ আছে রাধার ? 
নয়ন আসারে, দেব, ভাসে সে দন্াঁখনী! 

বারষে সঞ্গীত-মধু,৮_ 
এ শিকুঞ্জে কাঁদে আজি রাধা বিরহিণী! 

৪ 

তবে যাঁদ, সুভ্গ, এ অভাগটীর দুঃখে 
দুঃখী তুমি মনে, 

যথা ব্রজকুলপাঁতি-_ 
যাও যথা পাবে, দেব, ব্রজের রতনে! 

বহ যথা শ্যামমাণ 
কহ তাঁরে মরে রাধা শ্যামের বিহনে! 

২৪ বনমালিয়া--বনমালি অর্থাৎ কৃফ। শ্রাতিমাধূর্য এবং ছন্দের অনুরোধে.শব্দটির পাঁরবর্তন ঘটেছে। 
রাধার প্রণয়-কোমলতা এই পাঁরবর্তনের ফলে আরও বোঁশ ব্যঞ্জিত হয়েছে। 

২ অক্ুর কৃষকে ব্রজধাম থেকে মথুরায় নিয়ে যায়। চণ্ডপ্্রাসের নামাঞ্কিত একটি পদে আছে-. 
“কে বলে অক্তুর সেহ, দেহ।” 



১২৬ মধুস্দন রচনাবলাঁ 

৫ 

যাও চল, মহাবাল, যথা বনমালশী-_ 
রাধিকা-বাসন ১২৬ 

তুঙ্গ শৃঙ্গ দ:স্টমৃত, রোধে যদি তব গাঁতি, 
মোর অনুরোধে তারে ভেঙো, প্রভঞ্জন! 

তরুরাজ যুদ্ধ আশে, তোমারে যাঁদ সম্ভাষে__ 

বজাঘাতে যেও তায় কারয়া দলন! 

৬ 

দোঁখ তোমা পাঁরতের ফাঁদ পাতে যাঁদ 
নদী রৃপবতী; 

মজো না বিভ্রমে তার, তুমি হে দূত রাধার, 
হেরো না, হেরো না দেব কুসৃম যুবতী! 

কিনিতে তোমার মন, দিবে সে সৌরভধন, 
অবহোলি সে ছলনা, যেয়ো আশুগাঁতি! 

৭ 

শিশিরের নীরে ভাবি অশ্রুবারিধারা, 
ভুলো না. পবন! 

কোকিলা শাখা উপরে, ডাকে যাঁদ পণ্স্বরে, 
মোর কিরে শীঘ্র করে ছেড়ো সে কানন! 

স্মর রাধিকার দুঃখ, হইও সুখে বিমুখ 
মহৎ যে পরদুঃখ দুঃখাঁ সে সৃজন! 

৮ 

উতারবে যবে যথা রাধকারমণ, 

কাহও গোকুল কাঁদে হারাইয়া শ্যামচাঁদে-_ 
রাধার রোদনধবান 'দও তাঁরে লয়ে: 

আর কথা আম নারী শরমে কাঁহতে নার,_ 
মধু কহে, রজাঙ্গনে, আম দিব কয়ে। 

১০ 

বংশশধবাঁন 

তু 

কে ও বাজাইছে বাঁশী, স্বজনি, 
মৃদ্ মৃদু স্বরে নিকুঞঙ্জবনে ? 

২৬ রাধকা-বাসন- রাধিকার বাসনার ধন অর্থাৎ কৃষ্ণ। 

নিবার উহারে; শুনি ও ধনি 
দ্বিগুণ আগুন জলে লো মনে £- 
এ আগুনে কেনে আহ্ীত দান 2 
অমনি নারে কি জবালাতে প্রাণ ? 

বসন্ত অন্তে কি কোকিলা গায় 
পল্পব-বসনা শাখা-সদনে ? 
নীরবে নিবিড় নড়ে সে যায় 
বাশীধৰান আজ নিকুঞ্জবনে ? 
হায়, ও কি আর গীত গাইছে ? 
না হেরি শ্যামে ও বাঁশী কাঁদছে 2 

৩ 

শুনিয়াছি, সই, ইন্দ্র রুষিয়া 
গিরিকুল-পাখা কাটিলা যবে, 
সাগরে অনেক নগ পশিয়া 
রহিল ডুবিয়া-_জলধিভবে ।২* 
সে শৈল সকল শির উচ্চ কারি 
নাশে এবে সিম্ধুগামিনী তরাঁ। 

৪ 

ক জানে কেমনে প্রেমসাগরে 
শবচ্ছেদ-পাহাড় পাঁশল আস: 
কার প্রেমতরী নাশ না করে-_ 
ব্যাধ যেন পাখা পাতিয়া ফাঁস-_ 
কার প্রেমতরী মগনে না জলে 
শবচ্ছেদ-পাহাড়ববলে ক ছলে! 

€& 

হায় লো সাথ, ক হবে স্মরিলে 
গত সুখঃ তারে পাব কি আর? 
বাঁস ফুলে কি লো সৌরভ মিলে? 
ভুললে ভাল যা স্মরণ তার 2 
মধূরাজে ভেবে 'নদাঘ-জবালা, 
কহে মধু, সহ. ব্রজের বালা! 

২৭ একান্ত লৌকিক প্রয়োগ। ্ষাঁবতায় ব্যবহারের উপযোগী নয়-_বশেষ করে রোমান্টিক প্রণয় 
মন 

২ ইন্দ্র কর্তৃক মৈনাক পর্বতের পাখা ছেদনের পৌরাণিক প্রসঙ্গের উল্লেখ । 



ঘ্রজাঙ্গনা কাব্য 

১৯ 

গোধূলি 
৯ 

কোথা রে রাখাল-চূড়ামাণি ? 
গোকুলের গাভীকুল, দেখ, সখি, শোকাকুল, 

না শুনে সে মুরলণর ধ্বনি! 
ধারে ধারে গোষম্ঠে সবে পাঁশছে নীরব৮_ 
আইল গোধূলি, কোথা রহিল মাধব! 

রঃ 

আইল লো তিমির যামিনী; ৃ 
রুডালে চক্রবাকী বাঁসয়া কাঁদে শুরকাকী-- ; 

কাঁদে যথা রাধা বিরাহণী! 
কিন্তু নিশা অবসানে হাসিবে সুন্দরী; 
আর কি পোহাবে কভু মোর বিভাবরী২১ 2 

৩ 

ওই দেখ ডীদছে গগনে__ 
জগত-জন-রঞ্জন__ সধাংশ,* রজনীধন, | 

প্রমদা কুমুদী হাসে প্রফৃলিত মনে; ! 
কলঙ্কাঁ শশাঙ্ক, সখি, তোষে লো নয়ন_- 
ব্জ-নজ্কলঙ্ক-শশীৎ৯ চুরি করে মন। 

৪ 

হে শাশর, নিশার আসার! 
[তাঁতও না ফুলদলে ব্লজে আজ তব জলে, ৷ 

বৃথা ব্যয় উঁচত গো হয় না তোমার: 
রাধার নয়ন-বাঁর ঝাঁর আবিরল, 
1ভজাইবে আজ ব্লজে-যত ফুলদল! 

€& ] 

চন্দনে চাঁ্্টয়া কলেবর, | 
পার নানা ফুলসাজ,. লাজের মাথায় বাজ; | 

মজায় কামিনী এবে রাঁসক নাগর; 
] তুমি বিনা, এ বিরহ, বিকট মূরাঁতি, 

কারে আজ রজাঙ্ানা দিবে প্রেমারতি 

২» রান্রি। 
সদ আপ 7 

০০ চল্দ। 

কোকিলার পণ্স্বর বহ 

১২৭ 

৬ 

হে মন্দ মলয় সমীরণ, 
সৌরভ ব্যাপার+০২ তুমি, ত্জ আজি ব্লজভূঁম_ 

অশ্ন যথা জলে তথা কি করে চন্দন? 

যাও হে, মোঁদতৎ কুবলয়ৎ, পাঁরমলে, 
জুড়াও সুরতক্লান্তণ্ৎ সাীমন্তিনী দলে! 

৭ 

যাও চলি. বায়ু-কুলপাঁত, 
তুমি নিরন্তর-_ 

ব্জে আজি কাদে যত ব্লজের যুবতী! 
মধু ভণে, ব্রজাঙ্গনে, করো না রোদন, 
পাবে বধু অগ্গীকারে শ্রীমধুসূদন ! 

১২ * 

গোবদ্ধন গিরি 

৯ 

নাম আমি, শৈলরাজ, তোমার চরণে__ 
রাধা এ দাসীর নাম_ গোকুল গোঁপিনী; 
কেনে যে এসেছি আমি তোমার সদনে-_ 

শরমে মরমকথা কাঁহব কেমনে, 
আম, দেব, কুলের কামনী! 

৷ কিন্তু দিবা অবসানে, হোর তারে কে না জানে, 
নলিনী মালনী ধন কাহার বাবহনে__ 
কাহার 'বরহানল তাপে তাঁপত সে সরঃ- 

সুশোভিনীৎ১ 2 

হে গার, যে বংশধর ব্জ-দবাকর, 
ত্যাজ আজ ব্লজধাম 'গয়াছেন তানি; 
নালনী নহে গো দাসী রূপে, শৈলেম্বর, 
তবুও নলিনী যথা ভঙ্জে প্রভাকর, 

ভজে শ্যামে রাধা অভাগিনী! 

৩১ ব্রজ-নম্কলঞ্ক-শশশ- ব্রজের কলঙ্কহবন চন্দ্র অর্থাৎ কৃষ্ঃ। 
০ শাব্দাট রোমান্টিক প্রেম-কাবতার সুর. কেটে দেয়_এত বেশী প্রাত্যহিক, ব্স্তবতাগন্ধা। 
০৩ আমোদিত। ৩৪ নীলোংপল। পদ্ম॥ * ৩৫ রৃতিশ্রান্ত। 
৩৬ সবুঃস্মশোভিনশ--সন্োবর শোভা করে যে, এখানে পচ্ম। 



রাজা তুমি; বনরাজণ ব্রততাঁ ভূষিত, 
শোভে কিরীটের রূপে তব [শরোপরে ; 
কুস্ম রতনে তব বসন খাঁচত; 
সুমন্দ প্রবাহ_যেন রজতে রাজত-_ 

তোমার উত্তরী রূপ ধরে: 
করে তব তরুবলণ, রা 

দেহ তব ফুলরজেত৭ সদা ধূসারত:_- 
অসাম মাঁহমাধর তুম. কে না তোমা পূজে 

চরাচরে 2 

৪ 

বরাঞ্গনা কুরাগ্গণী তোমার কৎকরা; 
বহাঞ্গনী দল তব মধুর গাঁয়নী; 
যত বননারী তোমা সেবে, হে শিখরি, 
সতত তোমাতে রত বসুধা সুন্দরী 

তব প্রেমে বাঁধা গো মোঁদনী! 
দবাভাগে 'দবাকর তব, দেব. ছত্রধর 

নিশাভাগে দাসী তব সূতারাণ্* শব্্বরীৎ৯! 
তোমার আশ্রয় চায় আজ রাধা, শ্যাম- 

প্রেম-ভিখারণন! 

& 

যবে দেবকুলপাঁত রুষ,৪০ মহাীধর, 
বরাষলা ব্জধামে প্রলয়ের বার, 
যবে শত শত ভীমমূর্ত মেঘবর 
গরাঁজ গ্রাসলা আস দেব 'দবাকর 

বারণে*১ যেমান বার 
ছন্ন সম তোমা ধার রাঁখলা যে ব্রজে হরি, 

সে ব্রজ কি ভুলিলা গো আজ ব্রজে*্বর ? 
রাধার নয়নজলে এবে ডোবে ব্রজ! কোথা 

বংশীধারীঃ 

০৭ ফুলের রেণুতে। ৬তারাখাঁচিত। 

মধুসূদন রচনাবলী 

ঙ 

হে ধীর! শরমহীন ভেবো না রাধারে__ 
অসহ যাতনা দেব, সাঁহব কেমনে 2 
ডাব আম কুলবালা অকৃল পাথারে 
ক করে নীরবে রবো শিখাও আমারে 

এ মিনাত তোমার চরণে । 
_কুলবতা ষে রমণী, লজ্জা তার শিরোমাণ-_ 

কিন্তু এরে এ মনঃ কি বুঝিতে তা পারে! 

মধ কহে, লাজে হানি বাজ, ভজ, বামা, 
শ্রীমধসৃদনে ! 

১৩ 

সারিকা 

১ 

ওই যে পাখাঁটি, সাঁখ, দেখিছ পিঞ্জরে রে, 
সতত চণ্চল,_ 

কভু কাঁদে, কভু গায়, যেন পাগাঁলনী-প্রায়, 
জলে যথা জ্যোতাঁবম্ব তেমাতি তরল! 
কি ভাবে ভাঁবনী যাঁদ বুঝিতে, স্বজনি, 
পিঞ্জর ভাঙিয়া ওরে ছাড়তে অমাঁন! 

নিজে যে দুঃখনী, পরদঃখ বুঝে সেই রে, 
কাহনু তোমারে ;_ 

আজি ও পাখীর মনঃ বুঝি আমি বিলক্ষণ-_ 
আঁমও বন্দী লো আজ বজ-কারাগারে ! 
সারকা অধীর ভাঁব কুসৃম-কানন, 
রাধকা অধীর ভাব রাধা-বনোদন! 

৩ 

বনাবহারণশ ধনী বসন্তের সখা রে-_ 
শুকের সুখনী? 

' বলে ছলে, ধরে তারে, বাঁধয়াছ কারাগারে-_ 
কেমনে ধৈরজ ধার রবে সে কাঁমনী ? 
সারিকার দশা, সাঁখ, ভাবিয়া অন্তরে, 
রাধকারে বেধো না লো সংসার-ীপঞ্জরে! 

৯ র্রানি। 
৯০ কৃষ্ণ কর্তৃক প্ররোচিত হয়ে ব্লজবাসীরা ইন্দ্-পুজা থেকে বিরত হয়োছিল। রুদ্ধ ইন্দ্র ঝড়-বৃষ্টি সহ 

বজধাম আরুমণ করোছলেন। কৃষ গোবর্ধন গিরি তুলে ধরে ঝড়-বৃষ্টির আরুমণ 
৪১ বারণ-__হস্তশ। ৪২ সংহ। 

প্রীতহত করেছিলেন। 



ব্লজাঙ্ানা কাব্য 

ছাঁড় দেহ 'িহগণরে মোর অনুরোধে রে_: 
হইয়া সদয়। 

ছাঁড় দেহ যাক্ চাল, হাসে যথা বনস্থলী-_ 
শুকে দেখি সুখে ওর জনড়াবে হনয়! 
সারিকার ব্যথা সারি, ওলো দয়াবতি, 
রাধকার বোঁড় ভাঙ-__এ মম 'মিনতি। 

€& 

এ ছার সংসার আজ আঁধার, স্বজান রে-_ 
রাধার নয়নে! 

কেনে তবে মিছে তারে রাখ তুমি এ আঁধারে__ 
সফরাঁ কি ধরে প্রাণ বারর বিইনে? 
দেহ ছাঁড়, যাই চাল যথা বনমালী; 
লাগুক্ কুলের মুখে কলঙ্কের কালি! 

ঙ৬ 

ভাল যে বাসে, স্বজনি, ক কাজ তাহার রে 
কুলমান ধনে? 

শ্যামপ্রেমে উদাসনী রাধিকা শ্যাম-অধীনী- 
কি কাজ তাহার আজ রত্ব আভরণে ? 
মধু কহে, কুলে ভুলি কর লো গমন__ 
শ্রীমধুসূদন, ধনি, রসের সদন! 

ককচড়া 

৯ 

এই যে কুসূম শিরোপরে, পরোছি যতনে, 
মম শ্যাম-চূড়া-রূপ ধরে এ ফুল রতনে! 

রাগে তারে গালি "দয়া, লয়োছ আম কাঁড়য়া__ 
মোর কৃষ্-চূড়া কেনে পারবে ধরণী ? 

্ 

এই যে কম মুকৃতাফল, এ ফুলের দলে,_ 
হে সখি, এ মোর আঁখজল, শাঁশরের ছলে! 

লয়ে কৃষ্ণচূড়ামাণ, কাঁদনু আম, স্বজান, 
বাঁস একাঁকিনা, 

মধৃ_-৯ 

১২৯ 

৷ তাতনদ নয়ন-জলে; সেই জল এই দলে 
| গলে পড়ে শোভিতেছে, দেখ লো কামান! 

ূ ৩ 

পাইয়া এ কুসুম রতন- শোন লো যুবাত, 
প্রাণহরি কারন স্মরণ- স্বপনে যেমাত! 

দোখনু রূপের রাশ মধুর অধরে বাঁশী, 
কদমের তলে, 

পীত ধড়া স্বর্ণরেখা, িনকষে যেন লো লেখা, 
কুঞ্জশোভা বরগন্ঞ্জমালা দোলে গলে! 

শী শী শশা শি 

মাধবের রূপের মাধুরী, অতুল ভুবনে_ 
৷ কার মনঃ নাহ করে চুরি, কহ লো ললনে ? 
৷ যে ধন রাধায় দিয়া, রাধার মনঃ 'কিনিয়া 
| লয়োছলা হরি, 
সে ধন কি শ্যামরায়, কেন্ডে নিলা পুনরায় ? 

মধু কহে, তাও কভু হয় কি, সুন্দর ? 

১৫ 

নিকুঞ্জবনে 
৬ 

| যমুনা পালনে আমি ভ্রাম একাকিনাী, 
| হে নিকুঞ্জবন, 
' না পাইযা ব্রজে*বরে, আইন হেথা সত্বরে, 
| হে পখে, দেখাও মোরে বজের রঞ্জন! 
2০৯৮০০২৭ বাঁধয়া আশার সেতু, 
| মনঃ যথা উঠে গো গগনে, 
তে অধর রূপে যিনি শশধর-_ 

আঁসিয়াছ আম দাসী তোমার সদনে__ 
তুমি হে অম্বর, কুঞ্জবর, তব চাঁদ নন্দের নন্দন! 

তুমি জান কত ভাল বাস শ্যামধনে 
৭: 

তুমি জান, সুভাজন। হে কুঞ্জকুল রাজন, 
এ দাসণরে কত ভাল বাঁসতেন 'তাঁন! 

৮৮০৯০ যবে গো আঁতাঁথ হয়ে, 
বাঁশরণী ব্রজ মোহিত মোহন, . 



১৩০ মধুসূদন রচনাবলী 

তুমি জান কোন ধনী শনি সে মধদ্র বনি, | তোমার হৃদয়ে দরা, 

অমনি আস সোবিত ও রাঙা চরণ, ূ পদ্মে যথা পদ্মালয়া.১* 

যথা শুনি জলদ-নিনাদ ধায় রড়ে্ বধো না রাধার প্রাণ না 'দিয়ে উত্তর! 

|] 

প্রমদা শাঁখনখ । | মধু কহে, শুন ব্রজাঙ্গনে, 
ৰ মধুপুরে শ্রীমধুসূদন ! 

৩ 

সে কালে- জবলে রে মনঃ স্মারলে সে কথা, . ৬৬ 

১ 

কি কহিলি কহ, সই, শান লো আবার 
মাধবে অধীনী সহ পাতি ফুলাসন; 

ছায়া তব সহচর পসোহাগে বসাতো ধাঁর | 

মুঞ্জরিত তরুবলা, গুঞ্জারত যত আল, : 

কুসুম-কামনী তুলি ঘোমটা অমান, র মধুর বচন! 
মলয়ে সৌরভধন বিতারত অনুক্ষণ, | সহসা হইনু কালা; জুড়া এ প্রাণের জালা, 

দাতা যথা রাজেন্দ্রনন্দিনী_গন্ধামোদে ূ আর কি এ পোড়া প্রাণ পাবে সে রতন 2 
মোদিয়া কানন! হ্যদে তোর পায় ধার, কহ না লো সত্য করি, 

& । আসিবে ক বজে পুনঃ রাধিকারমণ ? 

পণস্বরে কত যে গাইত কবর ' রর 
মদন-কীর্তন,_ | কহ, সাঁখ, ফুটবে কি ্ মরুভূমিতে 

কত যে নাচিত সুখে াখনন, কানন,_ | জলহণীনা স্রোতচ্বতণ ৮০ নিদ্রা 
ভুলিতে ক পাঁর তাহা, দেখোছি শুনেছি যাহা ? পয়ঃ৪৬সহ পয়োদে্" কি বাহবে পবন? 

রয়েছে সে সব লেখা রাধিকার মনে। হ্যাদে তোর পায় ধার, কহ না লো সত্য কার, 
নালনী ভূিবে যবে রাব-দেবে, রাধা তবে |! আসিবে কি রজে পুনঃ রাধকারঞ্জন 2 

ভূলিবে, হে মঞ্জু কুঞ্জ, ব্রজের রঞ্জনে। ৃ 

] 

| 

হায় রে, কে জানে যাঁদ ভুলি যবে আঁস রর 
গ্রাঁসবে শমন। হায় লো সয়েছি কত, শ্যামের বিহনে-__ 

কতই যাতন। 

কহ, সখে, জান যাঁদ কোথা গুণমাঁণ-__ কত যে কে*দোছ তার কে করে বর্ণন? 
রাধকারমণ ? হ্যাদে তোর পায় ধার, কহ না লো সত্য কার, 

কাম-ব্ধু যথা মধু৪9 আসবে ক বজে পুনঃ রাধিকামোহন। 

রী (বল সেই জানে আর আম, 

| 

তুম হে শ্যামের বধু | 
একাকাঁ আজ গো তুমি কসের কারণ, রর 
হে বসন্ত, কোথা আজ তোমার মদন ? কোথা রে গোকুল-ইন্দু,৪* বৃন্দাবন-সর- 

তব পদে বিলাপপিনী ৰ কুমুদ-বাসন্৯! 

কাঁদ আমি অভাগিনী,. | বিষাদ নিশবাস বায়, ব্জ, নাথ, উড়ে যায়, 
কোথা মম শ্যামমাঁণ_কহ কু্জবর! | কে রাখিবে, তব রাজ, ব্রজের রাজন! 

৪০ দুতবেগে। ৪৪ কাম-বধণ্ যথা মধূ-_বসম্তকাল যেমন কামের সখা। ৪৫ জক্ষমশী। 
৪৬ জল । ৪৭ পয়োদ* মেঘ। ৪৮ গোকুল-ইন্দু- ব্রজধামের চন্দ্র অর্থাৎ কৃফ। 
৪৯ বৃন্দাবন-সর-কুমুদ-বাসন-_ বৃন্দাবন রূপ সরোবরের কুমুদ অর্থাৎ রাধিকার বাসনার ধন অর্থাৎ 

কৃফ। 



হ্যাদে তোর পায় ধরি, কহ না লো সত্য করি. ২ 
আসিবে কি রজে পুনঃ রাধিকাভৃষণ! টিটি 2 

রি কুসূমকাননে, 

শাখনশ ধার, স্বজনি, গ্রাসে মহাফণ_.. মন্জীরয়ে তরদবলী,  গ্জরয়ে সুখে অলি, 

ণাবষের সদন! প্রেমানন্দ মনে, 

বিরহ বিষের তাপে 'শাখনী আপাঁন কাঁপে, সে কালে কি বিনোদয়া, প্রেমে জলাঞ্জলি দিয়া, 
ভুলিতে পারেন, সখি, গোকুলভবন £ 

কুলবালা এ জবালায় ধরে কি জীবন! ভু র 

হ্যাদে তোর পায় ধার, কহ নালো সত্য কার. চল লো নিকুজজবনে পাইব সে ধন! 

আসবে কি ব্রজে পুনঃ রাধিকারতন! ূ 

৬ ৩ 

এই দেখ ফুলমালা গাঁথিয়াছ *আমি-_ স্বন, স্বন, স্বনে শুন, বাঁহছে পবন, সই. 
চিকণ গাঁথন! গহন কাশনে, 

প্রেম-ফুল-ডোরে তাঁরে কাঁরব বন্ধন! বহজ্গমগণে। 
হ্যাদে তোর পায় ধার. কহ না লো সত্য করি. কুবলয় পারমল, নহে এ; স্বজান, চল,_ 
আসবে কি ব্রজে পুনঃ রাধাবিনোদন। ও সুগন্ধ দেহগন্ধ বাহছে পবন! 

হায় লো. শ্যামের বপুঃ সৌরভঙদন! 
৭ 

কি কাহিল কহ. সই, শুনি লো আবার রর 
মধুর বচন। 

সহসা হইনদ কালা, জড়া এ প্রাণের জবালা উচ্চ বীঁচ"* রবে, শুন, ডাকছে যমুনা ওই 
আর ক এ পোড়া প্রাণ পাবে সে রতন! . রাধায়, স্বজাঁন : 

মধূ_ যার মধূধ্ন-. কহে কেন কাঁদ, ধান. , কল কল কল কলে, সূতরঙ্গ দল চলে, 
ভূলিতে ি পারে তোমা শ্রীমধূস্দন? 1 যথা গু্ণমাঁণ। 

৷ সুধাকর-কররাশি** সম লো শ্যামের হাঁস, 
| শোঁডছে তরল জলে: চল, ত্বরা কাঁর_ 

৯৭ ভুলি গে বিরহ-জনালা হো প্রাণহার! 
বসন্তে | 

১ | ৫ 

ফুটিল বকুলকুল কেন লো গোকুলে আজ, : ভ্রমর গুঞ্জরে যথা; গায় পিকবর, সই, 
কহ তা, স্বজনি? ৃ সুমধুর বোলে; 

আইলা কি খতুরাজ? ধাঁরলা কি ফুলসাজ, ' মরমরে পাতাদল; মৃদুরবে বহে জল 
বিলাসে ধরণী ? | মলয় হিল্লোলে__ 

মাঁছয়া নয়ন-জল, চল লো সকলে চল,  কুসমম-যুকতী হাসে, মোদি দশ দিশ বাসে২_ 
শুনি তমাল তলে বেণুর সুরব;_ কি সুখ লাঁভব, সখ, দেখ ভাব মনে, 
আইল বসন্ত যাঁদ, আসবে মাধব! পাই াদ হে স্থলে গোরুলরতনে 

৫০ ঢেউ। ৫৯ দিস 
*২ ম্মোদ দুশাদশ বাসে_দশ দিক্ গন্ধে আমোঁদত করে। 



১৩৭ 

ঙ 

কেন এ বিলম্ব আজ, কহ ওলো সহচরি, 
কার এ 'িনাতি 2 

কেন অধোমূখে কি, 
কহ, রূপবাঁত ? 

সদা মোর সুখে সুখী, তুমি ওলো বিধুমখ, 
আজ লো এ রাঁতি তব 'কসের কারণে 2 
কে বিলম্বে হেন কালে ? চল কুঞ্জবনে ! 

৪ 

কাঁদব লো সহচর, ধার সে কমলপদ, 

দুঃঁখনী দাসীরে; চল, হইন লো হতবল, 

ধীরে ধীরে ধার মোরে, চল লো স্বজান;_ 
সূধে মধ্ শূন্য কুঞ্জে কি কাজ. রমাঁণ ? 

১৮ 

সাথ রে,_ 
বন আত রাঁমত*৪ হইল ফুল ফুটনে! 
পককুল কলকল, চণ্টল আঁলদল, 

উছলে সুরবে জল, 
চল লো বনে! 

চল লো, জুড়াব আঁখ দোঁখ ব্লজরমণে ! 

সাঁখ রে,_ 
উদয় অচলে উষা, দেখ, আস হাসছে! 
এ বিরহ বিভাবরী কাটানু ধৈরজ ধার 

০517575 

৪৩ 'জজ্বাসা করে। 
৫৫ কোকনদ- রন্তপদ্ম। 

আবার বদনচাঁদ, : 

মধূস্দন রচনাবলী 

প্রাণ কাঁদছে! 
চল লো নিকুঞ্জে যথা কুঞ্জমণি নাঁচছে! 

| 
ৰ ৰ 
] 

ূ ৩ 

সাঁখ রে,- 
পৃজে খতুরাজে আজ ফুলজালে ধরণী! 
ধূপরূপে পাঁরমল, আমোঁদিছে বনস্থল, 

[বহঞ্গমকুলকল, 
মঙ্গল ধ্বানি! 

চল লো, নিকুঞ্জে পাঁজ শ্যামরাজে, স্বজাঁন! 

6 

সাঁখ রে,_ 
| পাদ্যর্পে অশ্রুধারা দিয়া ধোব চরণে!  * 
দুই কর কোকনদে,« পাঁজব রাজীব" পদে; 

*বাসে ধৃপ, লো প্রমদে, 
ভাবিয়া মনে! 

কত্কণ 'কাঁঙ্কণ ধনি বাজবে লো সঘনে। 

& 

সাঁখ রে_ 
| এ যৌবন ধন, দিব উপহার রমণে !" 
ভালে যে সন্দূরবিল্দ্, হইবে চন্দ 

দেখিব লো দশ ইন্দু 
ূ সুনখগণে ! 

চিরপ্রেম বর মাগি লব. ওলো ললনে! 

] 

৭ 

সাঁখ রে,_ 
বন আত রাঁমত হইল ফুল ফটনে! 

। পিককুল কলকল, চণ্ল আঁলদল, 
উছলে সরবে জল. 
চল লো বনে! 

চল লো, জুড়াব আঁখ দোৌখ_মধুসৃদনে ! 

ইত শ্রীব্রজাগ্গনা কাব্যে বিরহো নাম 
প্রথমঃ সর্গ।৫৮ 

৫৪ আনীন্দিত। 
৫১ পদ্ম। 

৫৭8 এবং ৫ সংখ্যক স্তবকে বিদ্যাপাঁতির “পিয়া যব আওব এ মব? গেহে, মঙ্গল যতহ করব 'নজ 
দেহে” পদের প্রভাব আছে। 

*॥ কাযোর দ্থিতীয় সঙ্গ লেখা আরম্তমাতর হরোছিল। 
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প্রথম সর্গ 

দজ্সন্তের প্রতি শকুন্তলা 

| শকুন্তলা বিশ্বাঁমত্রের ওরসে ও মেনকানাম্নী অ”সরার গর্ভে জন্মগ্রহণ কারয়া, জনক জননী কর্তৃক 
শৈশবাবস্থায় পরিত্যন্ত হওয়াতে, কণ্বমুনন তাঁহাকে প্রাতপালন করেন। একদা মৃনিবরের অনুপাস্থাততে 
রাজা দুম্মন্ত মগয়াপ্রসঙ্গে তাঁহার আশ্রমে প্রবেশ কাঁরলে, শকুন্তলা রাজ-আঁতাঁথর যথাবাধ আঁতাঁথ- 
কার সম্পন্ন করিয়াছিলেন। রাজা দজ্মন্ত, শকুল্তলার অসাধারণ রুপলাবণ্যে 'বমেশহত হইয়া এবং 

ণতানি যে ক্ষত্রকুলোদ্ভবা, এই কথা শুনিয়া, সপ 
গান্ধব্্ববিধানে পাঁরণয় করিয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন। রাজা দুক্মন্ত, স্বরাজ্য স্বরাজ্যে গমনানন্তর, 
কোন তত্তাবধান না করাতে, শকুন্তলা ব্রাজসমীপে এই নিম্নালাখত পাতিকাখান প্রেরণ ৪৮৬৮4 

বন-নিবাঁসনন দাসী নমে রাজপদে, 
রাজেন্দ্র! যাঁদও তুমি ভুলয়াছ তারে, 
ভুলিতে তোমারে কভু পারে কি অভাগণী ? 

হায়, আশামদে মত্ত আম পাগাঁলনী! 
হোঁর যাঁদ ধূলারাশ, হে নাথ, আকাশে; 
পবন-স্বনন যাঁদ শুন দূর বনে; 
অমনি চমাক ভাবি-মদকল কর, 
বাবধ রতন অঙ্গে, পাঁশছে আশ্রমে, 
পদাতিক, বাজীরাজী, সুরথ, সারাঁথ, 
কিঙ্কর, কি্করী সহ! আশার ছলনে, 
প্রিয়ম্বদা, অনসয়া, ভাঁকি সখাদ্বয়ে ; 
কাহ--হ্যাদে দেখ্, সই, এত দিনে আজ 
স্মারলা লো প্রাণে*শবর এ তাঁর দাসীরে! 
ওই দেখ্ ধূলারাশি উঠিছে গগনে! 
ওই শোন্ কোলাহল! পুরবাসী যত 
আসছে লইতে মোরে নাথের আদেশে !' 
নীরবে ধরিয়া গলা কাঁদে প্রিয়ম্বদা : 
কাঁদে অনসূয়া সই 'িবলাঁপ বিষাদে! 
দ্রুতগাতি ধাই আম সে 'নিকুঞ্জ-বনে, 

যথায়, হে মহীনাথ, পাঁজনু প্রথমে 
পদযুগ; চার দিকে চাহ ব্যগ্রভাবে। 
দোঁখ প্রফুল্লিত ফুল, মুকুঁলিত লতা; 
শুনি কোকিলের গত, অলির গঞ্জর, 
শ্রোতোনাদ; মরমরে পাতাকুল নাচ: 
কৃহরে কপোত, সৃখে বৃক্ষশাখে বাঁস, 
প্রেমালাপে কপোতীর মুখে মুখ দয়া । 

১ বসন্ত। 

 সুধি গাঞ্জ ফুলপুঞ্জে;--রে নিকুঞ্জশোভা, 
৷ কি সাধে হাঁসিস তোরা? কেন সমীরণে 
৷ িতাঁরস্ আজ হেথা পারল সুধা 2 
| কাহ িকে,_কেন তুম, িককুল-পতি. 
। এ স্বরলহরাঁ আজ বাঁরষ এ বনে? 
[কে করে আনন্দধান নিরানন্দ কালে : 
| মদনের দাস মধু৯; মধুর অধীনে 
তুমি: সে মদন মোহে যাঁর রূপ গুণে, 
| কি সুখে গাও হে তুম তাঁহার বিরহে 
| আলির গবঞ্জর শান ভাঁব-মৃদ স্বরে 
৷ কাঁদছেন বনদেবী দনাঁখনীর দুঃখে ! 
| শান স্রোতোনাদ ভাঁব_ গম্ভীর ননাদে 
নান্দছেন বনদেব তোমায়, নৃমণি-- 
' কাঁপি য়ে পাছে তিনি শাপ দেন রোষে। 
' কাহ পত্রে শোন, পত্র; সরস দোঁখলে 
| তোরে, সমীরণ আস নাচে তোরে লয়ে 
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শিলীমূখ, আসি তুমি আক্রম গনঞ্জার 
এ পোড়া অধর পুনঃ! রক্ষিতে দাসীরে 
সহসা দিবেন দেখা পুরু-কুল-নিধি !, 
1িন্তু বৃথা ডাকি, কান্ত। কি লোভে ধাইবে 
আর মধুলোভাী অলি এ মুখ নিরাঁখ,_ 
শুখাইলে ফুল, কবে কে আদরে তারে ? 

কাঁদয়া প্রবোশি, প্রভু, সে লতামণন্ডপে, 
যথায়__ভাঁবয়া দেখ, পড়ে যাঁদ মনে, 

নরেন্দ্র; যথায় বাঁস, প্রেমকুতূহলে, 
লাখল কমলদলে গশীতিকা২ অভাগণী ১. 
যথায় সহসা তুমি প্রবেশি, জুড়ালে 
বিষম বিরহজবালা! পদ্মপর্ণৎ নিয়া 
কত যে কি লাখ 'নত্য কব তা কেমনে” 
কভু প্রভঞ্জনে কাঁহ কৃতাঞ্জলি-পুটে :_ 
'উড়ায়ে লেখন মোর, বায়ুকুলরাজা, 
ফেল রাজ-পদ-তলে যথা রাজালয়ে 
বিরাজেন রাজাসনে রাজকুলমাঁণ !" 
সম্বোধি কুরঙ্গে কভু কাঁহ শৃন্যমনে 
'মনোরথ-গাতি তোরে দিয়াছেন "বাঁধ, 
কুরঙ্গ*! লেখন লয়ে, যা চাল সত্বরে 
যথায় জীবতনাথ"! হায়, মার আম 
বিরহে! শৈশবে তোরে পালনু যতনে; 
বাঁচা রে এ পোড়া প্রাণ আজ কৃপা কার!' 

আর যে কি কই কারে. কি কাজ কাঁহয়া, 
নরে*বর ? ভাব দেখ, পড়ে যাঁদ মনে, 
অনসয়া 'প্রয়ম্বদা সখীদ্বয় বনা, 
নাহ জন জানে. হায়, এ বিজন বনে 
অভাগনর দুঃখ-কথা! এ দুজন যাঁদ 
আসে কাছে, মুছি আঁখ অমান: কেন না 

নিন্দে তোমা, হে নরেন্দ্র, মন্দ কথা কয়ে! 
বজসম অপবাদ বাজে পোড়া বুকে! 
ফাঁটি অন্তারত* রাগে বাক্য নাহ ফোটে! 

ভ্রম সে সকল স্থলে! যে তরুর মূলে 
গন্ধব্বাববাহচ্ছলে ছিলে দাসীরে, 
যে নিকুঞ্জে ফুলশয্যা সাজাইয়া সাধে 
সোঁবল চরণ দাসী কানন-বাসরে.__ 

মধুসূদন রচনাবলী 

। কি ভাব উদয়ে মনে, দেখ মনে ভাবি, 
ধীমান, যখন পশি সে নিকুঞ্জ-ধামে 1 

| হে ীবধাতঃ, এই কি রে ছিল তোর মনে ? 
| এই কি রে ফলে ফল প্রেমতরু-শাখে 2 
1. এইরপে ভ্রাম নিত্য আমি অনাঁথন', 
| প্রাণনাথ! ভাগ্যে বৃদ্ধা গৌতমী তাপসী 
| পিতৃভ্বসা"ৎ._মনঃ তাঁর রত তপজপে; 
| তা না হলে, সব্বনাশ অবশ্য হইত 
দন! শাহ সাধ বাঁধিতে কবরী 
ফুলরত্বে আর, দেব! মালন বাকলে 
না কহ 

ৃ 

না জানি ক কাঁহ কারে, হায়, শূন্যমনে ! 
বিষাদে নিবাস ছাড়, পাড় ভূমিতলে, 
হারাই সতত জ্ঞান; চেতন পাইয়া 
মাল যবে আঁখ, দোখ তোমায় সম্মুখে! 

পদয্গ: না পাইয়া কাঁদ হাহারবে! 
কে কবে, ক পাপে সাহ হেন বিড়ম্বনা! 
[ক পাপে পড়েন বাধ, সাধব তা কারে 

দয়া কার কভু যাঁদ বিরামদায়নী 
নদ্রা, সকোমল কোলে, দেন স্থান মোরে, 
কত যে স্বপনে দেখি কব তা কেমনে 2 
স্বর্ণ-রত্র-সংঘাঁটত দোখ অদ্রালিকা : 

| দবরদ-রদ-নি্িত দুয়ারে দুয়ারী 
দ্বরদ: সুবর্ণাসন দোঁখ স্থানে স্থানে : 
ফুলশয্যা; 'বিদ্যাধরী-গাঁঞজজননী কিঙ্করা : 

কেহ গায়, কেহ নাচে: যোগায় আনিয়া 
বিবিধ ভূষণ কেহ: কেহ উপাদেয় 
রাজভোগ! দোঁখ মুক্তা মাণ রাশি রাশ 

' অলকা-সদনে যেন! শুনি বীণা-ধবানি : 
গন্ধামোদে মাতে মনঃ, নন্দন-কাননে__ 
(শুনেছি এ কথা, নাথ, তাত কণ্বমূখে) 

তোমায়, নৃমাণ, দেখি স্বর্ণাসংহাসনে ! 
শিরোপার রাজছত্র: রাজদণ্ড হাতে, 
' মাণ্ডত অমৃল-রত্রে৯: সসাগরা ধরা, 
' বাজকর করে, নত রাজীব-চরণে ! 
কত যে জাগিয়া কাঁদ কব তা কাহারে? 

২ এখানে ছন্দোবদ্ধ 'লাপ। ৩ পদ্মপন্র। ও হারণ। 
৫ প্রাণনাথ। ৬ ম্নোগত। ৭পিতার ভগ্নী। 
* প্রসারত করে। »'দ্বরদ-রদ- হাতির দাঁতি। ১০ অমূল- অমূল্য, 
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জানে দাসী, হে নরেন্দ্র, দেবেন্দ্র-সদ্শ নরাধিপঃ শুনিয়াছি রথাীশ্রেষ্ত তুমি, 
এশবর্ধয 87 বিখ্যাত ভারতক্ষেত্রে ভীম বাহুবলে; 
কুল, মান, ধনে তুমি, রাজকুলপতি! কি যশঃ লভিলা, কহ, যশাস্বি, বনাশি__ 
[কিন্তু নাহি লোভে দাসী বিভব! সেবিবে অবলা কুলের বালা আমি-_সৃখ মম! 
দাসীভাবে পা দখানি-_এই লোভ মনে_ | আসিবেন তাত কণ্ব ফা যবে বনে; 
এই গির-আশা, নাথ, এ পোড়া হৃদয়ে ! ক কব তাঁহারে নাথ, কহ. তা দাসারে? 
বন-নিবাঁসনী আম, বাকল-বসনা, । নন্দে অনসয়া যবে মন্দ কথা কয়ে, 
ফলমূলাহারী নিত্য, নিত্য কুশাসনে : অপবাদে প্রিয়দ্বদা তোমায়_ক বল্যে 
শয়ন: কি কাজ, প্রভূ, রাজসহখ-ভোগে বুঝাবে এ দোঁহে দাসী, কহ তা দাসীরে 2 
আকাশে করেন কোল লয়ে কলাধরে১১ , কহ, কি বাঁলয়া, দেব, হায়, বুঝাইব 
রোহণশ; কুমূদী তাঁরে পৃজে মর্তাতলে! . এ পোড়া পরাণ আম-এ মিনাতি পদে! 
কিঙকরী কাঁরয়া মোরে রাখ রাজপদে! ।  বনচর চর, নাথ! না জান কির্পে 

চির-অভাঁগনী আম! জনক জ্কননী প্রবৌঁশবে রাজপুরে, রাজ-সভাতলে ? 
ত্যজলা শৈশবে মোরে, না জান. কি পাপে ঃ . কিন্তু মজ্জমান জন, শনিয়াছি, ধরে 
পরান্নে বাঁচল প্রাণ_পরের পালনে!  তৃণে, আর কিছ যাঁদ না পায় সম্মুখে! 
এ নব যোবনে এবে ত্যাজলা কি তুমি, , জীবনের আশা. হায়, কে ত্জে সহজে! 
প্রাণপাতি 2 কোন্ দোষে, কহ, কান্ত, শুনি, 
দাসী শকুন্তলা দোষী ও চরণ-যূগে 2 

এ মনে যে সুখ-পাখী ছিল বাসা বাঁধ, ' ইতি শ্রীবারাঙ্গনাকাব্যে শকুন্তলাপাত্রকা নাম 
কেন ব্যাধবেশে আস বাধলে তাহারে, | প্রথম সর্গ। 

দ্বিতীয় পর্গ 

সোমের প্রাতি তারা 

| যংকালে সোমদেক_ অর্থাৎ চন্দ্রব_বিদ্যাধায়ন করণাভিলাষে দেবগুরু বৃহস্পাতর আশ্রমে বাস 
করেন, গুরুপত্ণী তারাদেবণ তাঁহার অসামান্য সোন্দর্যয সন্দর্শন 'বমোহতা হইয়া, তাহার প্রাতি প্রেমাসন্তা 
হন। সোমদেব, পাঠ সমাপনান্তে গুরুদাক্ষিণা দিয়া [বিদায় হইবার বাসনা প্রকাশ 
আপন মনের ভাব আর প্রচ্ছন্রভাবে রাখিতে পারলেন না; ও সতীশত্বধন্মেণ জলাঞ্জাল দিয়া সোমদেবকে 
এই 'নম্নালাখত পর্রখানি লিখেন। সোমদেব যে এতাদৃশ পত্রিকাশপাঠে ক কারয়াছলেন, এ স্থলে 
তাহার পরিচয় 'দবার কোন প্রয়োজন নাই। পুরাণজ্ঞ ব্যান্তমা্রেই তাহা অবগত আছেন।] 

কি বলিয়া সম্বোধিবে, হে সুধাংশানীধ, | কেন না প্বাঁড়াবি তুই £ বজ্রাণ্নি যদ্যাঁপ 
তোমারে অভাগণী তারা? গুরুপত্রী আম ; দহে তরুশিরঃ, মরে পদাশ্রত লতা! 
তোমার, পুরুষরত্ব; কিন্তু ভাগ্যদোষে, | হে স্মৃতি, কুকর্মে রত দুম্মাত যেমাত 
ইচ্ছা করে দাসী হয়ে সৌব পা দূখাঁন!_  নিবায় প্রদীপ, আজ চাহে 'নিবাইতে 

ক লজ্জা! কেমনে তুই, রে পোড়া লেখান, | তোমায় পাপন তারা! দেহ ভিক্ষা, ভাল 
লাখাল এ পাপ কথা-হায় রে, কেমনে; ! কে সে মনঃচোর মোর, হায়, কেবা আম! 
কিন্তু বৃথা গাঁঞ্জ তোরে! হস্তদাসী সদা | ভুলি ভূতপূ্ব কথা-_ভুলি ভাবষ্যতে! 
তুই; মনোদাস হস্ত; সে মনঃ পড়লে | এস তবে, প্রাণসখে; দিন জলাঞ্জলি 

 কুলাধর্য চন্দ্র । 



১৩৬ 

কুলমানে তব জন্যে, ধর্ম, লজ্জা, ভয়ে! 
কুলের পিঞ্জর ভাঞ্গ, কুল-বিহঞ্গিনী 
উীঁড়ল পবন-পথে, ধর আস তারে, 
তারানাথ!১_ তারানাথ ঃ কে তোমারে 'দিল 
এ নাম, হে গুণানধ, কহ তা তারারে! 
এ পোড়া মনের কথা জানল কি ছলে 
নামদাতা? ভেবেছিন, নিশাকালে যথা 
মাদত-কমল-দলে থাকে গপ্তভাবে 
সৌরভ, এ প্রেম, বধ, আছিল হৃদয়ে | 
অক্তারত; কিন্তু-_ধিক্, বৃথা চিন্তা, তোরে! ; 
কে পারে লুকাতে কবে জবলন্ত পাবকে ? 
এস তবে, প্রাণসখে! তারানাথ তুমি; 
জুড়াও তারার জবালা! নিজ রাজ্য ত্যাজ, 
ভ্রমে কি বিদেশে রাজা, রাজকাজ ভুলি ? 
সদর্পে কন্দর্প নামে মীনধবজ রথণী২, 
পণ্ট খর শর তৃণে, পু্পধনুঃ হাতে, 
আক্রমিছে পরাক্রাম অসহায় পুরী; 
কে তারে রক্ষিবে, সখে, তুমি না রাঁক্ষলে 2 

যে দিন, কুঁদন তারা বাঁলবে কেমনে 
সে দিনে, হে গুণমাঁণ, যে দন হেরিল 
আঁখ তার চন্দ্রমুখ,_অতুল জগতে! 
যে দিন প্রথমে তুমি এ শান্ত আশ্রমে 
প্রবোৌশলা, নিশাকান্ত, সহসা ফুটিল 
নবকুমুদনীসম এ পরাণ মম 
উল্লাসে,-ভাঁসল যেন আনন্দ-সলিলে! 
এ পোড়া বদন মুহঙ হেরিনু দর্পণে : ৰ 
বিনাইনু যত্ে বেণী; তুল ফলরাজন, 
বেন-রত্ব) রত্বরূপে পাঁরনু কুন্তলে! 
চির পাঁরধান, মম বাকল; ঘৃণিনু 
তাহায়! চাঁহনহ, কাঁদ বন-দেবী-পদে, 
দৃকৃলৎ, কাঁচিলি৪, সিপিত, কঙুকণ, 'কাঁঙ্কিণনী৫, ' 
কুণ্ডল, মূকুতাহার, কাণ্ট* কাঁটদেশে! 
ফেলিনু চন্দন দূরে, স্মরি মৃগমদে৭ ! 
হায় রে, অবোধ আম! নারনু বাঁঝতে 
সহসা এ সাধ কেন জনাঁমল মনে? 
কিন্তু বুঝি এবে, 'িধু! পাইলে মধুরে, | 

1 

সোহাগে বিবিধ সাজে সাজে বনরাজী!-_ 
তারার যৌবন-বন-খতুরাজ তৃমি ! 

মধুসূদন রচনাবল? 

গুরুপদে; গৃহকর্্স ভুল পাপীয়সী 
আমি, অন্তরালে বাঁস শুনতাম সুখে 
ও মধ্র স্বর, সখে, চির-মধু-মাখা! 
কি ছার, নিগম, তন্ত্র, পুরাণের কথা ? 
কি ছার, মূরজ*, বশণা, মূরলা, তুম্বকী 2 
বর্ষ বাক্যসুধা তুমি! নাচিবে পুলকে 

তারা, মেঘনাদ” মাত ময়ূরী যেমতি! 

দূর বনে, সুরমণি, ভ্রামতে একাকী 
' বহু দিন; অহরহঃ, বিরহ-দহনে, 
কত যে কাঁদত তারা, কব তা কাহারে-_ 
অবিরল অশ্রুজল মুছি লজ্জাভয়ে ! 
গুরুপত্বী বাল যবে প্রণামতে পদে, 
সধাঁনাধ, মদ আঁখ, ভাবতাম মনে, 
মানিনী যুবতী আমি. তুমি প্রাণপাতি, 
মান-ভগ্গ-আশে নত দাসীর চরণে! 
আশীব্্বাদ-ছলে মনে নামতাম আমি! 

তারাকান্ত; ভোজনান্তে আচমন-হেতু 
যোগাইতে জল যবে গুরুর আদেশে 
বাহদ্রবারে, কত যে ক রাখতাম পাতে 
চুর কার আনি আমি, পড়ে কি হে মনে? 
হরীতকী-স্থলে, সখে. পাইতে কি কভু 
তাম্বূল শয়নধামে 2? কুশাসন-তলে, 
হে বিধু, সুরভি ফুল কভু কি দোখতে 2 

৷ হায় রে. কাঁদিত প্রাণ হেরি তৃণাসনে : 
কোমল কমল-ীনন্দা ও বরাঙ্গ তব, 

তেই, ইন্দু, ফুলশয্যা পাঁতত দ-ঁখনন! 
' কত যে উঠিত সাধ, পাঁড়তাম যবে 
শয়ন, এ পোড়া মনে, পার কি বুঝিতে 2 
পৃজাহেতু ফুলজাল তুিবারে যবে 
প্রবেশিতে ফুলবনে, পাইতে চোঁদকে 

৷ তোলা ফুল। হাঁস তুমি কাহতে, সুমাতি, 
“দয়াময় বনদেবী ফুল অবচায়১৯, 
রেখেছেন 'নবারতে পারশ্রম মম!” 

'ীকল্তু সত্য কথা এবে কহি, গন্ণানাঁধ : 
নিশীথে ত্যাজয়া শয্যা পঁশিত কাননে 

১ তারানাথ- চন্দ্র। নক্ষত্রকূলের পাঁত। এখানে আতীরন্ত অর্থ বৃহস্পাঁত-পত্রী তারার প্রণয়ী। 
২ কল্দর্প বা কামদেবের রথের পত্তাকা মৎস্যচিহত- পৌরাণিক 'বশবাস এইরূপ । 
৩ওরেশমী কাপড়। ৪স্তনাবরক বস্ম। « ঘৃঙুর। ৬ মেখলা। 
৭ মগমদ- কদ্তুরী। *মৃদঙ্গ। ৯একতারা। ১০মেঘের গজনে। ১৯ চুয়ন করে। 
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ৰ । পারমলাকর১২ ফলে, হায়, হলাহল ? 
এ কিঙ্করী; ফুলরাশি তুলি চারি দিকে 
রাখিত তোমার জন্যে! নীর-বিন্দ যত 
দেখতে কুসুমদলে, হে সুধাংশু-নাধ, 
অভাগীর অশ্রুবিন্দু-_কাহিনদ তোমারে ! 
কত যে কাঁহত তারা- হায়, পাগালনী !__ 
প্রতি ফুলে, কেমনে তা আনিব এ মুখে 2 
কহিত সে চম্পকেরে,_“বর্ণ তোর হেরি, 
রে ফুল, সাদরে তোরে তুলিবেন যবে 
ও কর-কমলে, সখা, কাহিস্ তাহারে,_ 
'এ বর বরণ মম কালি আভমানে 
হোর যে বর বরণ, হে রোহণীপাঁতি, 

কাঁল সে বর বরণ তোমার বহনে!” 
কাহত সে কদম্বেরে, না পার কাহুতে 
কিযে সে কহিত তারে, হে সোম, শরমে !_ 
রসের সাগর তুমি, ভাব দেখ মনে! 

শুন লোকমুখে, সখে, চন্দ্রলোকে তুম 
ধর মৃগাঁশশু কোলে, কত মগাঁশশু 
ধরোছ যে কোলে আম কাঁদয়া বিরলে, 
[ক আর কাহব তার? শাঁনলে হাসবে, 
হে সুহাস! নাহ জ্ঞান; না জানি ক 'লাঁখ। 

ফাটিত এ পোড়া প্রাণ হেরি তারাদলে ! 
ডাকিতাম মেঘদলে চির আবারতে 
রোহিণশর স্বর্ণকান্তি। ভ্রান্তিমদে মাতি, 
সপত্নী বাঁলয়া তারে গাঁঞ্জতাম রোষে! 
প্রফুল্ল কৃূমুদে হদে হোর নিশাযোগে 
তুল ছিপঁড়তাম রাগে; আঁধার কুটণরে 
পাঁশতাম বেগে হোর সরসীর পাশে 
তোমায়! ভূতলে পাঁড়, তিতি অশ্রুজলে, 
কাঁহতাম আঁভমানে,_রে দারুণ বাধ, 
নাহ কি যৌবন মোর, রূপের মাধুরী ? 
তবে কেন,_+ কিন্তু বৃথা স্মার পূর্বকথা! 
নিবোঁদব, দেবশ্রেষ্ঠ, দিন দেহ যবে! 

তুষেছ গরুর মনঃ সুদক্ষিণা-দানে; 
গুরুপত্রী চাহে ভিক্ষা, দেহ ভিক্ষা তারে! 
দেহ ভিক্ষা-_ছায়ারূপে থাকি তব সাথে 
দবা নাশ! দিবা নাশ সোঁব দাসীভাবে 

] 
] 
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তবু চণ্ডালিনী আমি? ফলিল কি এবে 

কোকিলের নীড়ে কি রে রাখিলি গোপনে 
কাকশিশদ ? কম্মনাশা- পাপ-প্রবাহিণী!-_ 
কেমনে পাঁড়ল বাঁহ জাহবীর জলে? 

ক্ষম, সখে!_ পোষা পাখা, পিঞ্জর খুললে, 
চাহে পুনঃ পঁশিবারে পূর্ব কারাগারে! 
এস তুমি; এস শীঘ্র! যাব কুঞ্জ-বনে, 
তুমি, হে বিহঙ্গরাজ, তুমি সঙ্গে নিলে! 
দেহ পদাশ্রয় আস, প্রেম-উদাসনী 
আম! যথা যাও যাব; কারব যা কর; 
বিকাইব কায় মনঃ তব রাঙা পায়ে! 

কলঙ্ক শশাঙ্ক, তোমা বলে সব্ব জনে। 
কর আস কলাঁঙ্কনী 'িষ্করী তারারে, 
তারানাথ! নাহ কাজ বৃথা কুলমানে। 
এস, হে তারার বাঞ্থা! পোড়ে বিরাহণী, 
পোড়ে যথা বনস্থলণী ঘোর গ্লাবানলে ! 
চকোরী সোৌবলে তোমা দেহ সুধা তারে, 
সুধাময়১; কোন্ দোষে দোষী তব পদে 

 অভাঁগনী? কুমুদিনী কোন্ তপোবলে 
পায় তোমা নিত্য, কহ; আরম্ভি সত্বরে 
সে তপঃ, আহার নিদ্রা ত্যাজ একাসনে! 
কিন্তু যাঁদ থাকে দয়া, এস শশঘ্র কার! 
এ নব যৌবন, বধ, আর্পব গোপনে 
তোমায়, গোপনে যথা অর্পেন আ'নয়া 

 ীসন্ধূপদে মন্দাকিনন স্বর্ণ, হীরা মাঁণি! 
আর কি লাঁখবে দাসী? সুপশ্ডিত তুমি, 

| ক্ষম ভ্রম: ক্ষম দোষ! কেমনে পাঁড়ব 
! ক কাঁহল পোড়া মনঃ, হায়, গক 'লাখল 

! 

| 
) 

| 
] 

লেখনী * আইস, নাথ, এ মনাত পদে। 
লাখনু লেখন বাস একাকিনশ বনে, 

কাঁপ ভয়ে-_কাঁদ খেদে- মারয়া শরমে! 
লয়ে ফুলবূল্ত, কান্ত, নয়ন-কাজলে 
শলাঁখনু' ক্ষামণও দোষ, দয়াঁসন্ধূ তুমি! 
আইলে দাসীর পাশে, বাঁঝব ক্ষামলে 

৷ দোষ তার, তারানাথ! ক আর কাঁহব 2 
ও পদযুগ্ল, নাথ,_হা ধিক, কি পাপে, জীবন মরণ মম আজি তব হাতে! 
হায় রে, কি পাপে, বাধ, এ তাপ লিখিলি ইতি গ্রীবীরাঙ্গনাকাব্যে তারাপান্রকা নাম 
এ ভালে? জনম মম মহা খাঁষকুলে, দ্বিতীয় সর্গ। 

৯২মধ্দর আমকর ফেুল)। »০ অমৃতপূ্ণ চল্দ্। 
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দ্বারকানাথের প্রাতি র্াক্সিণী 

[ বিদর্ভাধপাতি ভীম্মকরাজপূত্রী রুঁক্সণী দেবীকে পৌরাণিক ইতিবৃত্তে স্বয়ং লক্ষমী-অবতার বাঁলয়। 
ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। সৃতরাং তিনি আজন্ম 'বঞ্ণপরায়ণা ছিলেন। যৌবনাবস্থায় তাঁহার ভ্রাতা যুবরাজ 
রুঝ্স চেদীশবর শিশুপালের সাহত তাঁহার পাঁরণয়ার্ে উদ্যোগী হইলে, রুক্মিণী দেবী নিম্নালাখত 
পান্রুকাখানি দ্বারকায় 'বিফু-অবতার দ্বারকানাথের সমীপে প্রেরণ করেন। র্াঁক্মণী-হরণ-বৃত্তান্ত এ স্থলে 
ব্ন্ত করা বাহুল্য।] 

শুনি নিত্য খাষমূখে, হষীকেশ তুমি, 
যাদবেন্দ্র, অবতীর্ণ অবনী-মণ্ডলে 
খণ্ডিতে ধরার ভার দণ্ডি পাপী-জনে, 
চাহে পদাশ্রয়, নমি ও রাজীব-পদে, 
রুক্মিণী, ভীম্মক-পূত্রী, চিরদাসী তব: 
তার, হে তারক. তারে এ বিপাত্ত-কালে! 

কেমনে মনের কথা কাহব চরণে, 
অবলা কুলের বালা আমি, যদুমণি ? 
কি সাহসে বাঁধি বুক, দিব জলাঞ্জল 
লঙ্জাভয়ে 2 মদে আঁখ, হে দেব, শরমে : 
না পারে আঙুল-কুল ধারতে লেখনন: 
কাঁপে হিয়া থরথরে! না জানি কি কার; 
না জানি কাহারে কাহ এ দুঃখ-কাহনী! 
শুন তুমি, দয়াসিম্ধু! হায়, তোমা বিনা 
নাহ গাঁতি অভাগীর আর এ সংসারে! 

নিশার স্বপনে হোরি পুরুষ-রতনে, 
কায় মনঃ অভাগিনী সশপয়াছে তারে: 
দেবে সাক্ষী কাঁর বার দেবনরোত্তমে 
বরভাবে! নারী দাসী, নারে উচ্চারতে 
নাম তাঁর. স্বামী তিনি: কিন্তু কাহ, শুন. 
পণ্চ মুখে পণ্মুখ* জপেন সতত 
সে নাম-__জগত-কর্ণে সুধার লহরা! 

কে যে তান? জল্ম তাঁর কোন মহাকুলে 2 
অবধান কর, প্রভু, কাহব সংক্ষেপে; 

গাঁথে মালা, ধাঁষমূখ-বাকাচয় আজি 
গাঁথব গাথায়, নাথ, দেহ পদ-ছায়া। 

গৃঁহলা পুরুষোত্তম জল্ম কারাগারে ।২_ 

১» মহাদেব। 

৪গোপ-দম্পাত- নন্দ এবং যশোদা। 

| 

] 

রাজদ্বেষে পিতা মাতা ছিলা বন্দীভাবে, 
দীনবন্ধু, তে*ই জন্ম নাথের কুস্থলে! 
খনিগর্ভে ফলে মাঁণ; মুত্তা শান্তধামে ! 
হাঁসিলা উল্লাসে পৃথবী সে শুভ নিশসথে; 

। শত শরদের শশী-সদশী শোভিল 
' ীবভা! গন্ধামোদে মাতি স্বাঁনলা সুস্বনে 
' সমীরণ:; নদ নদী কলকলকলে 
[সন্ধূপদে সুসংবাদ দলা দ্লুতগাতি : 
কল্লোলিলা জলপাতি গম্ভীর নিনাদে! 
নাচিলা অপ্সরা স্বর্গে: মর্তে নর নারী! 

' সঙ্গীত-তরঙ্গ রঙ্গে বাহিল চোঁদকে! 
। বৃন্টিলা কুসুম দেব; পাইল দাঁরদ্র 
রতন; জীবন পুনঃ জীবশ্ন্য জন! 
পূরিল আঁখিল বিশ্ব জয় জয় রবে। 

জন্মাতে জনমদাতা, ঘোর নিশাযোগে, 
গোপরাজ-গৃহে লয়ে রাঁখলা নন্দনে 
মহা যতে। মহারত্বে পাইলে যেমাঁত 

' আনন্দ-সাললে ভাসে দাঁরদ্র, ভাঁসলা 
গোকুলে গোপ-দম্পাতিৎ আনন্দ-সাললে ! 

আদরে পালিলা বালে গোপ-কুল-রাণশী 
পুত্রভাবে। বাল্য-কালে বাল্য-খেলা যত 
খোঁললা রাখাল-রাজ. কে পারে বার্ণতে ? 

কে কবে, কি ছলে শিশু নাঁশিলা মায়াবী 
পৃতনারে? কাল নাগ কালীয়, কি দেখ, 
লইল আশ্রয় নাম পাদ-পদ্ম-তলে ? 

. জলাসার". কি কৌশলে গোবদ্ধনে তুলি, 
রাক্ষলা গোকুল, দেব, প্রলয়-গ্লাবনে ? 

২ ভাগবতোন্ত কৃষ্ণের জল্মবৃত্তান্ত। 
কৃষককে বৃন্দাবনে নন্দগোপের গৃহে রেখে আসার 

৫ বৃষ্টিধারা। 
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আর আর কণীর্ত যত 'বাদত জগতে ?৬ 
যৌবনে কারলা কোল গোপন-দলে লয়ে 

রসরাজ: মজাইলা গোপ-বধৃ-ব্রজ 
বাজায়ে বাঁশরী, নাচ তমালের তলে! 
শবহারলা গোম্ঠে প্রভু; যমুনা-পুলিনে 
এইরূপে কত কাল কাটাইলা সুখে 
গোপ-ধামে গুণানাধ: পরে বিনাশিয়া 
পিতৃ-আর* আঁরন্দম*, দুর সম্ধু-তীরে 
স্থাঁপলা স্ন্দরী পুরী ।৯ আর কব কত 2 
7দখ চিান্তি, চিন্তামাঁণ, চেন যাঁদ তারে! 

না পার চিনতে যাঁদ, দেহ আজ্ঞা তবে, 
পীতাম্বর, দোঁখ যাঁদ পারে হে বার্ণতে 
সে রৃপ-মাধুরী দাস । িন্রপটে স্কেন, 
চন্রত সে মৃর্্ত চির, হায়, এ হৃদয়ে ! 
নবীন-নীরদ-বর্ণ; শাখ-পুচ্ছ শিরে; 
ন্রভঙ্গ : সুগল-দেশে বরগন্ঞ্মালা : 
মধ্র অধরে বাঁশী: বাস পরত ধড়া৯৯; 
ধবজবজ্রা্কুশ-চিহ*২ রাজীব-চরণে_ 
যোগনন্দ্র-মানস-পদ্ম! মোক্ষ-ধাম ভবে! 

যত বার হোর, দেব, আকাশ-মণ্ডলে, 
ঘনবরে. শরু-ধনুঃ চূড়ারূপে শিরে : 
তাঁড়ং সুধড়া অঙ্গে: পাদ্য অর্থ দিয়া, 
সাম্টাঙ্গে প্রণমি, আম পৃজি ভন্তি-ভাবে! 
ভ্রান্তিমদে মাত কাঁহ--প্রাণকান্ত মম 
আসছেন শুনাপথে তৃষিতে দাসীরে " 
উডে যাঁদ চাতাঁকনন, গাঁঞ্জ তারে রাগে । 
নাচিলে ময়ূরী, তারে মার. যদূমাণি। 
মন্দ্রে যাঁদ ঘনবর, ভাব, আঁখ মদ, 
গোপ-কুল-বালা আম: বেণুর সুরবে 
ডাকছেন সখা মোরে যমুনা-পুলিনে ! 
কাহা শখাীবরে._ ধন্য তুই পাঁক্ষকুলে, 
[শিখাণ্ডি১৩! শিখন্ড১৪ তোর মন্ডে শিরঃ যাঁর, 
পুজেন চরণ তাঁর আপাঁন ধৃজ্জটি 1 
আর পাঁরচয় কত 'দব পদযুগে ? 

শুন এবে দৃঃখ-কথা। হদয়-মন্দিরে 
০০ 

বন্ধ প্রভাতি কাহনীর ইঞ্গিত এখানে আছে। 

১৩৯ 

। স্থাপ সে সশ্যাম মৃর্ত সন্ন্যাসনী যথা 
| পৃজে নিত্য ইন্টদেবে গহন 'বাঁপনে, 
০৬৬: এবে ভাগ্য-দোষে 
৷ চেদী*্বর নরপাল শশুপাল নামে, 
(শুনি জনরব) নাক আসছেন হেথা 

৷ বরবেশে বাঁরবারে, হায়, অভাগীরে ! 
কি লজ্জা! ভাবিয়া দেখ, হে দ্বারকাপাতি! 

| কে আব্বার 
' স্বেচ্ছায় দিয়াছে দাসী, হায়, এক জনে 
৷ কায় মনঃ: অন্য জনে- ক্ষম, গুণানাধ!_ 
| উড়ে প্রাণ. পোড়া কথা পড়ে যবে মনে! 
ক পাপে 'লাঁখলা বাধ এ যাতনা ভালে? 
আইস গরুড়-ধবজে, পাণ্চজন্য নাঁদ, 

গদাধর! রূপ গুণ থাকিত যদ্যাঁপ 

| এ দাসীর.-কহিতাম, "আইস, মুরার, 
৷ আইস: বাহন তব বৈনতেয় যথা 
8027 চন্দ্র্টোকে, 
হর অভাগীরে তুমি প্রবেশ এ দেশে! 
কিন্তু নাহ রূপ গুণ: কোন মুখ "দিয়া 
অমৃতের সহ দিব আপন তুলনা! 

| দীন আমি: দীনবন্ধু তুমি, যদুপাতি; 
দেহ লয়ে র্ানক্সণধরে সে পুরুষোক্তমে, 
যাঁর দাসী কার বাধ সৃজিলা তাহারে! 

রুঝ্স নামে সহোদর,দুরন্ত সে আত; 
। বড় প্রয়পান্র তার চেদীশবর বলশ; 
শরমে মায়ের পদে নার নিবোঁদতে 
| এ পোড়া মনের কথা! চন্দ্ুকলা সখী. 
তার গ-ন ধার, দেব, কাঁদ 'দবানাশি;__ 

' লইনু শরণ আজ ও রাজীব-পদে;_- 
 বঘন্নীবনাশন তুমি, ত্রাণ 'বঘ্]ে মোরে! 
| কি ছলে ভূলাই মনঃ: কেমনে যে ধাঁর 
, ধৈরয, শুনিবে সাঁদ. কাঁহব, শ্রীপাঁত! 
বহে "্বাহিণী এক রাজ-বন-মাঝে, 
যমুনা" বালয়া তারে সম্বোধ আদরে. 

৬ব্রজধামে কৃষ্ণের পূরাণকথিত 'বাচন্র বাল্যলগলাব উল্লেখ। পূতনাবধ, কালীয়নাগ দমন, ইন্দ্রপূজা 

ব্রজধামে গোপীদের সঙ্গে কৃষের প্রণয়লীলার উল্লেখ। 
* পিতৃ-আরি- কংস। 
»০ দুরে 'সন্ধূতীরে...পুরী-্বারকা-নগরী স্থাপনের প্রসঙ্গ। 

৯শন্লুকে যিনি পরাঁজত করেন। 
১১ধুতি। 

১২বষ এবং তাঁর অবতারদের পদতলে ধৰজ, বন্্র ও ঙ্কুশচিহ থাকে । পৌরাণিক বিশ্বাস। 
৯৩ ময়ূর ।, ১৪ ময়রপদ্চ্ছ। 
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গুণনিধি! কূলে তাঁর কত যে রোপেছি । শিখীপুচ্ছ ভূমিতলে;_কত যে ক করি, 
তমাল, কদম্ব,_তুমি হাসবে শুনিলে! | হায়, পাগলিনী আঁ! কি কাজ কাহয়া? 
পুষিয়াছ সারী শুক, ময়ূর ময়ূরী | আস উদ্ধারহ মোরে, ধনু্্ধর তুমি, 
কুপ্জবনে; আলিকুল গুঞ্জরে সতত; | মূরারি৯! নাঁশিলা কংসে, শৃনিয়াছে দাসী, 
কুহরে কোকিল ডালে; ফোটে ফুলরাজী। | কংসাঁজত: মধু নামে দৈত্য-কুল-রথা, 
কিন্তু শোভাহীন বন প্রভুর বহনে! | বাঁধলা, মধুসূদন, হেলায় তাহারে! 
কহ কুঞ্জবিহারীরে. হে দ্বারকাপতি, | কে বার্ণবে গুণ তব, গুণনিধি তুমি? 
আসিতে সে কুঞ্জবনে বেণু বাজাইয়া! (কালর্তপ শিশগাল আসছে সরে; 
কিম্বা মোরে লয়ে, দেব, দেহ তাঁর পদে! আইস তাহার অগ্রে। প্রবোশ এ দেশে, 

আছে বহু গাভী গোচ্ঠে; নিজ কর দিয়া ; হর মোরে! হরে লয়ে দেহ তাঁর পদে, 
সেবে দাসী তা সবারে। কহ হে রাখালে | হরিলা এ মনঃ যান নিশার স্বপনে! 
আসিতে সে গোষ্ঠগৃহে, কহ, যদুমণি! | 

যতনে চিকণ নিত্য গাঁথ ফুলমালা; 1 হা 
যতনে কুড়ায়ে রাখি যাঁদ পাই পাঁড় 

চতুর্থ সর্গ 

দশরথের প্রাতি কেকয়ী 

[কোন সময়ে রাজার্ধ দশরথ কেকয়শী দেবীর নিকট এই প্রাতিজ্ঞা কাঁরয়াছিলেন যে, 75৮, 
গরভজাত-পূত্র ভরতকেই যুবরাজপদে আভীষিন্ত করিবেন। কালক্মে রাজা স্বসত্য বিস্মৃত হইয়া কৌশল্যা 
নন্দন রামচন্দ্রকে সে পদ-প্রদানের ইচ্ছা প্রকাশ করাতে, কেকয়ণ দেবা মল্থরা নাচ্নী দাসীর মুখে এ সংবাদ 
268৮৮ 0৮ প্রেরণ কাঁরয়াছিলেন। ] 

এ কি কথা শুন আজ মল্থরার মুখে, : কৃপা কার কহ মোরে_ কোন: ব্রতে ব্রতী 
রঘুরাজ 2 কিন্তু দাসী নীচকুলোদ্ভবা, আজ রঘু-কুল-শ্রেম্ঠ? কহ, হে নূমাঁণ, 
সত্য মিথ্যা জ্ঞান তার কভু না সম্ভবে! কাহার কুশল-হেতু কৌশল্যা মহষী 
কহ তুঁম:_কেন আজ পুরবাসী যত [বিতরেন ধন-জাল ঃ কেন দেবালয়ে 
আনন্দ-সাললে মগ্ন? ছড়াইছে কেহ বাজছে ঝাঁঝাঁর, শঙ্খ, ঘণ্টা ঘটারোলে 2 
ফুলরাঁশি রাজপথে; কেহ বা গাঁথিছে কেন রঘু-পুরোহিত রত স্বস্ত্যয়নে 2 
মুকুল কুসুম ফল পল্লবের মালা নিরন্তর জন-ন্রোতঃ কেন বা বাঁহছে 
সাজাইতে গৃহদ্বার_মহোৎসবে যেন ? এ নগর-আভিমুখে 2 রঘু-কুল-বধূ 
কেন বা উড়ছে ধৰ্জ প্রাত গৃহচড়ে ? ৷ শীবাবধ ভূষণে আজি ক হেতু সাঁজছে-- 
কেন পদাতিক, হয়, গজ, রথ, রথী কোন্ রঙ্গে 2 অকালে কি আরম্ভিলা, প্রভূ 
বাহরিছে রণবেশে ১ কেন বা বাজছে যজ্ঞ? কি মঙ্গলোংসব আজ তব পুরে? 
রণবাদ্যঃ কেন আজি পুরনারী-ব্রজ১ , কোন্ বিপু হত রণে, রঘু-কুল-রাঁথ ? 
মুহর্মহ্ হুলাহলি দিতেছে চৌঁদকে ? _জাল্মিল কি পুত্র আর? কাহার বিবাহ 
কেন বা নাঁচছে নট, গাইছে গায়কীং ? দিবে আজ ? আইবড় আছে ক হে গৃহে 
কেন এত বাণা-ধ্বনি 2 কহ, দেব. শান,  দুহতা? কৌতুক বড় বাঁড়তেছে মনে! 

১৫ মুর্ীর-মুর দৈত্যবিনাশক কৃ্ণ। 
* পুরনারী-্রজ--পুরনারীগণ। ২শুদ্ধ শব্দাট হবে গায়িকা । 
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কহ, শুনি, হে রাজন্; এ বয়েসে পুনঃ 
পাইলা কি ভাগ্য-বলে__ভাগ্যবান্ তুম 
চিরকাল !_পাইলা কি পুনঃ এ বয়েসে-_ 
রসময়ী নারী-ধনে, কহ, রাজ-খাঁষ ? 

হা ধিক! কি কবে দাসী- গুরূজন তুম! 
নতুবা কেকয়ী, দেব, মুস্তকণ্ঠে আজ 
কাঁহত,_'অসত্য-বাদী রঘু-কুল-পাতি! 
নিলজ্জ! প্রাতজ্ঞা তান ভাঙ্গেন সহজে! 
ধম্ম-শব্দ মুখে” গাঁত অধর্মমের পথে!' 

অযথার্থ কথা যাঁদ বাহরায় মুখে 
কেকয়ীর, মাথা তার কাট তুমি আস, 
নররাজ: কিম্বা দয়া চূণ কালি গালে 
খেদাও গহন বনে! যথার্থ যদ্যাপ ৪ 
অপবাদ, তবে কহ, কেমনে ভুঞ্জবেৎ 
এ কলঙ্ক? লোক-মাঝে কেমনে দেখাবে 
ও মুখ, রাঘবপতি, দেখ ভাবি মনে। 

না পাঁড় ঢাঁলয়া আর নিতম্বের ভরে! 

সদৃশ! সে কাট, হায়, কর-পদ্মে ধার 
যাহায়, নিন্দিতে তুমি সিংহে প্রেমাদরে, 
আর নহে সর. দেব! নম্র-শিরঃ এবে 
উচ্চ কুচ! সুধা-হীন অধর! লইল 
লুটিয়া কুটিল কাল, যৌবন-ভাণ্ডারে 
আছিল রতন যত; হারল কাননে 
নিদাঘ কুসুম-কাল্তি, নীরাঁস কুসুমে ! 

কন্তু পূৰ্বকথা এবে স্মর, নরমাঁণ !_ 
সেবিনু চরণ যবে তরুণ যৌবনে, 
কি সত্য করিলা, প্রভূ, ধর্মে সাক্ষী কার, 
মোর কাছে ঃ কাম-মদে মাতি যাঁদ তুমি 
বৃথা আশা "দয়া মোরে ছিলা, তা কহ; 
নীরবে এ দুঃখ আম সাহব তা হলে! 
কামীর কুরীতি এই শুনোছ জগতে, 
অবলার মনঃ চুর করে সে সতত 
কৌশলে, নিভ'য়ে ধর্ম্মে দিয়া জলাপ্জাল:_ 
প্রব্টনা-রূপ ভস্ম মাখে মধূরসে ! 
এ কুপথে পথী ক হে সর্য্য-বংশ-পাঁত ? 
তুমিও কলঙ্ক-রেখা লেখ সুললাটে, 
(শশাঙ্ক-সদৃশ) এবে, দেব 'দিনমাণ ! 

ধর্মশীল বাল, দেব, বাখানে তোমারে 
দেব নর._জতৌন্দ্রয়, নিত্য সত্যাপ্রয় ! 

৩ভেো করবে৷ 

৯৪১ 

। তবে কেন, কহ মোরে, তবে কেন শুনি, 
যুবরাজ-পদে আজ আঁভষেক কর 
কৌশল্যা-নন্দন রামে ই কোথা পূন্ন তব 
ভরত.-ভারত-রত্ব, রঘু-চূড়ামাণ ? 

' পড়ে কি হে মনে এবে পূর্বকথা যত? 
' কি দোষে কেকয়ী দাসী দোসী তব পদে? 
কোন্ অপরাধে প্র, কহ্, অপরাধী ? 

তিন রাণী তব, রাজা! এ 'তিনের মাঝে, 
ক তুটি সৌবতে পদ কাঁরল কেকয়শ 
কোন্ কালে? পুত্র তব চার, নরমাঁণ! 
গুণশশলোত্তম রাম, কহ, কোন্ গুণে? 
কি কৃহকে, কহ শুনি, কৌশল্যা মহিষী 
, ভুলাইলা মনঃ তব 2 ক 'বাঁশম্ট গুণ 
৷ দেখি রামচন্দ্র, দেব, ধর্ম নম্ট কর 
_অভীম্ট পার্ণতে তার. রঘ;শ্রেষ্ঠ তুমি? 

কিন্তু বাক্য-ব্যয় আর কেন অকারণে ?-_ 
যাহা ইচ্ছা কর, দেব: কার “সাধ্য রোধে 

' তোমায়, নরেন্দ্র তুমি কে পারে 'ফিরাতে 
প্রবাহে 2 বিতংসে কেবা বাঁধে কেশরীরে ? 
চলল ত্যাজয়া আজ তব পাপ-পূরী 

. ভিখারণ-বেশে দাসী! দেশ দেশান্তরে 
ফিরব; যেখানে যাব, কাহব সেখানে 
“পরম অধম্মমাচারী রঘু-কুল-পাঁত ! 
গম্ভীরে অম্বরে যথা নাদে কাদাম্বিন”, 
এ মোর দুঃখের কথা, কব সর্ব জনে! 

পাঁথকে, গহস্থে, রাজে, কাঙালে, তাপসে, 
' যেখানে যাহারে পাব, কব তার কাছে_- 

“পরম আধর্্মাচারী রঘু-কুল-পাতি ! 
প্দাষ পারী শুক, দৌঁহে শিখাব যতনে 
' এ মোর দুঃখের কথা, দিবস রজনী । 

হবিতংস_ পাখি ধরবার ফাঁদ। 

। শাঁখলে এ কথা, তবে দিব দোহে ছাড় 
অরণ্যে। গাইবে তারা বাঁস বুক্ষ-শাখে, 
“পরম অধম্মাচারী রঘু-কুল-পাঁত ! 
শিখি পন্মগমুখে গীত গাবে প্রাতধবান-_ 
“পরম অধন্মাচারী রঘু-কুল-পাঁতি!, 

“পরম অধর্মাচারী রঘু-কুল-পাঁত!, 
খোঁদিব এ কথা আমি তুঙ্গ* শৃঞ্গদেহে। 
রচি গাথা, শিখাইব পল্ল-বাল-দলে। 
করতাল 'দিয়ন তারা গাইবে নাঁচয়া__ 

*উচ্চ। 
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পরম অধম্মাচারী রঘু-কুল-পাতি!' 
থাকে যাঁদ ধর্ম, তুমি অবশ্য ভু্জিবে 

এ কর্মের প্রাতিফল! দিয়া আশা মোরে, 
নিরাশ করিলে আজি; দেখিব নয়নে 
তব আশা-বৃক্ষে ফলে ক ফল, নৃমাণ 2 

বাড়ালে যাহার মান, থাক তার সাথে 
গৃহে তুমি! বামদেশে কৌশল্যা মাহষী,_ 
(এত যে বয়েস, তবু লঙ্জাহীন তুমি!) 
যুবরাজ পত্র রাম; জনক-নান্দিনী 
সীতা প্রিয়তমা বধ্;₹_এ সবারে লয়ে 
কর ঘর, নরবর, যাই চাল আম! 

মধুস্্দন রচনাবলশ 

|. ধপিতৃ-মাতৃ-হীন পত্রে পালিবেন পিতা 

তব অন্ন: প্রবোশতে তব পাপ-পুরে। 
চার বক্ষঃ মনোদুঃখে লিখিনূ শোণিতে 

লেখন। না থাকে যাঁদ পাপ এ শরীরে: 
পাতি-পদ-গতা যাঁদ পাঁতব্রতা দাসী: 
বিচার করুন ধর্ম ধন্ম-রীতি-মতে! 

ইতি শ্রীবীরাষ্গনাকাব্যে কেকয়ীপান্রকা নাম 
চতুর্থ সর্গ। 

পণ্চম সর্গ 

লক্ষমণের প্রতি সূর্পণখা 

| যৎকালে রামচন্দ্র পণ্চবটী-বনে বাস করেন, লঙ্কাধপাতি রাবণের ভাগনী সূর্পণখা রামানুজের 
মোহন-রূপে মুণ্ধা হইয়া, তাঁহাকে এই নিম্নালাখত পান্রকাখাঁন 'লাখয়াঁছলেন। কাবগুরু বাল্মীকি 
রাজেন্দ্র রাবণের পরিবারবর্গকে প্রায়ই বীভৎস রস দিয়া বর্ণন করিয়া গিয়াছেন; কিন্তু এ স্থলে সে 
রসের লেশ মাব্রও নাই। অতএব পাঠকবর্গ সেই বাল্মীকবার্ণতা 'িকটা সূর্পণখাকে স্মরণপথ হইতে 
দূরীকৃতা করিবেন। ] 

কে তুমি-_বিজন বনে ভ্রম হে একাকা৭, 
বিভাঁত-ভঁষিত অঙ্গ 2 কি কৌত্ুকে, কহ. 
বৈশবানর, লুকাইছ ভস্মের মাঝারে 2 
মেঘের আড়ালে যেন পূর্ণশশী আজ ? 

ফাটে বুক জটাজ্ট হোরি তব শিরে, 
মঞ্জকেশি! স্বর্ণশয্যা ত্যাঁজ জাঁগ আম 
বিরাগে, যখন ভাবি, নিত্য নিশাযোগে 
শয়ন, বরাঙ্গ তব, হায় রে, ভূতলে! 
উপাদেয় রাজ-ভোগ যোগাইলে দাসন, 
কাঁদ 'ফরাইয়া মুখ, পড়ে যবে মনে 
তোমার আহার নিত্য ফল মূল, বাল! ৰ 
সৃবর্ণমন্দিরে পাঁশ নিরানন্দ গতি, ৷ 
কেন না-নিবাস তব বঞ্জুল১ মঞ্জুলেং! 

 হেমাঙ্গ মৈনাক-সম, হে তেজাস্ব, কহ, 
৷ কার ভয়ে ভ্রম তুমি এ বন-সাগরে 
' একাকী, আবার তেজঃ, ক্ষীণ, ক্ষুণ্ন খেদে 2 
তোমার মনের কথা কহ আস মোরে ।__ 
। যদি পরাভূত তুমি রিপুর 'বিক্রমে, 
| কহ শীঘ্ব; দিব সেনা ভব-বিজাঁয়নী, 

। রথ, গজ, অশব. রথ অতুল জগতে! 

। ভ্রস্ত অস্ন-ভয়ে যার, হেন ভনম রথন 
| যাঁঝবে তোমার হেতু_-আঁম আদোশলে! 
৷ চন্দ্রলোকে, সূর্যালোকেযে লোকে ব্লিলোকে 
লুকাইবে আর তব, বাঁধ আনি তারে 
দিব তব পদে, শুর! চামুণ্ডা আপানি, 
(ইচ্ছা যাঁদ কর তুমি) দাসীর সাধনে, 
কুলদেবী তিনি, দেব,) ভীমখণন্ডাণ হাতে, 
ধাইবেন হূহঞ্কারে নাঁচিতে সংগ্রামে 
দেব-দৈত্য-নর-ন্রাস!_যাঁদ' অর্থ চাহ, 

হে সুন্দর, শীঘ্র আস কহ মোরে শুন 
কোন্ দুঃখে ভব-সৃখে বিমুখ হইলা 
এ নব যৌবনে তুমি? কোন্ আভমানে 
রাজবেশ ত্যজিলা হে উদাসীর বেশে ? 

১'দব্য 'দিয়া-_শপথ করে। 
৯বেত। ২মঞ্জল- কুঞ্জ। ৩ ভীষুণ খঙ্লা। 
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কহ শশঘ্র;_-অলকারৎ ভান্ডার খুলিব 

তুষিতে তোমার মনঃ; নতুবা কুহকে 
শষ রত্বাকরে, লুট দিব রত্ব-জালে! 
মাণযোনি খাঁন যত, দিব হে তোমারে! 
প্রেম-উদাসীন যাঁদ তুমি, গুণমাণ, 

কহ. কোন- যুবতীর- (আহা, ভাগ্যবতাঁ 
রামাকুলে সে রমণী !1)কহ শীঘ্র কার” 
কোন্ যুবতীর নব যৌবনের মধু 
বাঞ্ধা তব? আঁনামষে, রূপ তার ধার, 
।কামর্পা* আম, নাথ,) সোবব তোমারে! 
আন পারজাত ফুল, নিত্য সাজাইব 
শয্যা তব! সঙ্গে মোর সহম্ত্র সাঁঞ্গনন, 
নৃতা গীত রঙ্গে রত। অপ্সরা, কিন্নরী, 
(বিদ্যাধরী, ইন্দ্রাণীর িঙ্করী যেমাত, 
তেমাতি আমারে সেবে দশ শত দাসী। 
সুবর্ণনিম্মিত গৃহে আমার বসাতি_ 
মুস্তাময় মাঝ* তার; সোপান খাঁচত 
মরকতে ; স্তম্ভে হারা; পদ্মরাগ মণি; 
গবাক্ষে দ্িবরদ-রদ, রতন কপাটে ! 
সকল স্বরলহরণী উলে চোঁদকে 
দিবানীশ; গায় পাখী সুমধুর স্বরে: 
সুমধূরতর স্বরে গায় বীণাবাণন 
বামাকুল! শত শত কুসৃম-কাননে 
লুট পাঁরমল, বায়; অনুক্ষণ বহে! 
খেলে উৎস; চলে জল কলকল কলে! 

কিন্তু বৃথা এ বর্ণনা । এস, গুণানাধ, 
দেখ আসি এ নাত দাসীর ও পদে! 
কায়, মনঃ, প্রাণ আমি সণপব তোমারে! 
ভুর্জ আস রাজ-ভোগ দাসীর আলয়ে : 
নহে কহ, প্রাণেশবর! অম্লান বদনে, 
এ বেশ ভূষণ ত্যাঁজ, উদাসিনী-বেশে 
সাজ, পৃঁজ, উদাসীন, পাদ-পদ্ম তব! 

আবার বাকলে স্তন: ঘুচাইয়া বেণী, 
মণ্ডি জটাজ্টে শিরঃ; ভূলি রত্ররাজ+, 
বিপিন-জানত ফুলে বাঁধ হে কবরী! 
মুছিয়া চন্দন, লোপ ভস্ম কলেবরে। 

গলদেশে! প্রেম-মন্ত্র দিও কর্ণমূলে 

গুরুর দাক্ষিণা-রূপে প্রেম-গুরু-পদে 
দিব এ যৌবন-ধন প্রেম-কুতৃহলে ! 

. প্রেমাধীনা নারীকুল ডরে কি হে দিতে 
' জলাঞ্জলি, মঞ্জকেশি, কুল, মান, ধনে 
প্রেমলাভ-লোভে কভু ?--বিরলে লিখিয়া 
লেখন, রাখনু, সখে, এই তরুতলে। 
নিত্য তোমা হেরি হেথা; নিত্য ভ্রম তুমি 
এই স্থলে। দেখ চেয়ে; ওই যে শোভিছে 
শমী,লতাবৃতা, মার, ঘোমটায় যেন, 
লঙ্জাবতা !- দাঁড়াইয়া উহার আড়ালে, 
গাঁতহবীনা লঙ্জাভয়ে, কত যে চেয়েছি 
তব পানে, নরবর- হায়! সূর্যমুখী 

| চাহে যথা স্থির-আঁখি সে সূর্যের পানে! 
শক আর কহিব তার? যত ক্ষণ তুমি 
। থাকিতে বাঁসয়া, নাথ: থাকিত দাঁড়ায়ে 
. প্রেমের নিগড়ে বদ্ধা এ তোমার দাসী! 
। গেলে তুমি শন্যাসনে বাঁসতমি কাঁদি! 
হায় রে. লইয়া ধূলা, সে স্থল হইতে 

' যথায় রাখতে পদ, মাঁখতাম ভালে, 
, হব্য-ভস্ম* তপাস্বনী মাখে ভালে যথা! 
কিন্তু বৃথা কহি কথা! পাঁড়ও, নূমাঁণ, 
_পাঁড়ও এ িপিখাঁন, এ মিনাতি পদে! 
৷ যাঁদও ও হৃদয়ে দয়া উদয়ে, যাইও 
গোদাবরী-পূর্র্বকৃলে: বাঁসব সেখানে 
মদত কুমু্দীর্ুপে আজ সায়ংকালে; 
_তৃঁষও দাসীরে আস শশধর-বেশে! 
লয়ে তাঁর সহচরী থাঁকবেক তীরে; 

' সহজে -ইবে পার। নিবিড় সে পারে 
, কানন, “বজন দেশ। এস. গুণাঁনাধ! 
দোঁখব প্রেমের স্বপ্ন জাঁগ হে দুজনে! 

| যাঁদ আজ্ঞা দেহ, এবে পারচয় দিব 
| সংক্ষেপে । বিখাত,. নাথ, লঙ্কা, রক্ষঃপুরী 
| স্বর্মিয়ী, রাজা তথা রাজ-কুল-পাঁত 
। রাবণ, জাঁগনশ তাঁর দাসী; লোকমুখে 
' যাঁদ না শুনিয়া থাক, নাম সূর্পণখা। 
কত যে বয়েস তার: কি র্প বধাতা 
| দিয়াছেন, আশু আঁস দেখ, নরমাঁণ! 
| আইস মলয়-রৃপে; গন্ধহশীন যাঁদ 
। এ কুস্ম, ফিরে তবে যাইও তান! 

৪ অলকা- _কুবের-নিবাস। ৫ মণির উৎপাত্তিস্থবা । ৬ মৃহূতমিধ্যে। 

৭যথেচ্ছা রুপ ধরতে সমর্থ। * মেঝে। ১ হব্য-ভস্ম__যজ্ঞভস্ম। 
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আইস ভ্রমর-রূপে; না যোগায় যাঁদ 
মধু এ যৌবন-ফুল, যাইও উড়িয়া 
গুঞ্জার বরাগ-রাগে! কি আর কাহব ? 
মলয় ভ্রমর, দেব, আস সাধে দোহে 
বৃন্তাসনে মালতীরে! এস, সখে, তুমি; 
এই নিবেদন করে সূপর্ণখা পদে। 

শুন নিবেদন পুনঃ। এত দূর লাখ 
লেখন, সখীর মুখে শাননু হরষে, 
রাজরথণী দশরথ অযোধ্যাধিপাঁতি, 
পুত্র তুমি, হে কল্দর্প-গৰ্ব-খব্্ব-কারি, 
তাঁহার; অগ্রজ সহ পশিয়াছ বনে 
পিতৃ-সত্য-রক্ষা-হেতৃ। কি আশ্চর্য! মার, 
বালাই১০ লইয়া তব, মরি, রঘুমণি, 
দয়ার সাগর তৃমি! তা না হলে কভু 

মধ্ুস্দন রচনাবলশ 

' প্রেম-ভিখারিণী আম তোমার চরণে! 
চল শীঘ্র যাই দোঁহে স্বর্ণ লঙ্কাধামে। 

' সম পান্ন মানি তোমা, পরম আদরে, 
আর্পিবেন শুভ ক্ষণে রক্ষঃ-কুল-পাতি 
দাসীরে কমল-পদে। কিনিয়া, নৃমাঁণ, 

। অযোধ্যা-সদৃশ রাজ্য শতেক যৌতুকে, 
' হবে রাজা; দাসী-ভাবে সৌববে এ দাসী! 
। এস শীঘ্র, প্রাণেশবর; আর কথা যত 
_নিবোদব পাদ-পদ্মে বাঁসয়া বিরলে। 

ক্ষম অশ্রু-চিহ পত্রে; আনন্দে বাঁহছে 
অশ্রু-ধারা! লিখেছে কি বিধাতা এ ভালে 
হেন সুখ, প্রাণসখে? আস ত্বরা কার, 
প্রশ্নের উত্তর, নাথ, দেহ এ দাসীবে। 

রাজ্য-ভোগ ত্যাঁজতে কি ভ্রাতৃ-প্রেম-বশে ? ইত শ্লীবীরাঙ্গনাকাব্যে সূর্পণখাপান্রকা নামে 
দয়ার সাগর তৃমি। কর দয়া মোরে, পণ্চম সর্গ। 

ষ্ঠ সর্গ 

অঙ্জনের প্রতি দ্রৌপদশ 

[যংকালে ধম্মরাজ যুধিষ্ঠির পাশক্লীড়ায় পরাজিত ও রাজচ্যুত হইয়া বনে বাস করেন, বাঁরবর 

তাঁহাকে 

হে ব্রিদশালয়-বাঁস*, পড়ে কভু মনে 
এ পাপ সংসার আর? কেন বা পাঁড়বে? 
ক অভাব তব, কান্ত, বৈজয়ন্ত-ধামে 2 

দেব-ভোগ-ভোগণী তুমি, দেবসভা মাঝে 
আসীন দেবেন্দ্রাসনে! সতত আদরে 
সেবে তোমা সরবালা, _পঈীনপয়োধরা 
ঘৃতাচী; সু-উরু রম্ভা; নিত্য-প্রভাময়ী 
স্বয়ম্প্রভা; 'মিশ্রকেশ_সৃকেশিন ধনী! 
উব্বশী-_কলজ্ক-হননা শাশকলা 'দবেং! 
নাবড়-নিতম্বী সহা সহ চিন্রলেখা 
চারুনেন্রা; সুমধ্যমা তিলোত্তমা বামা; 
সুলোচনা সুলোচনা; কেহ গায় সুখে; 
কেহ নাচে,দিব্য বীণা বাজে 'দব্য তালে; 

১ ন্রিদশালয়- স্বর্গ । ২স্বর্গে। 

নামত্ত অস্ত্রশিক্ষার্থ সুরপুরে গমন কাঁরয়াঁছলেন। পার্থের 'বরহে কাতরা 
নম্নালাখত' পান্রকাখান এক ধাঁষপুন্রের সহযোগে প্রেরণ 

মন্দার-মশ্ডিত বেণী দোলে পৃজ্ঞদেশে ! 
কস্তুরী কেশর ফুল আনে কেহ সাধে! 
কেহ বা অধর-মধু যোগায় বিরলে, 
সমৃণাল-ভুজে তোমা বাঁধ, গুণানধি! 
রাঁসক নাগর তুমি; নিত্য রসবতী 
সূরবালা;_ শত ফল প্রফুল্ল যে বনে, 
[ক সুখে বাণ্চত, সখে, ইশিলীমুখ তথা ? 

নন্দন-কাননে তুমি আনন্দে, সৃমতি, 
ভ্রম নিত্য! শুনিয়াছি খতুরাজ না কি 
সাজান সে বনরাজশ বিরাজ সে বনে 

| নিরন্তর; নিরন্তর গায় পাখী শাখে) 

না শখায় ফুলকুল; মণি.ম্য্তা হীরা 
স্বর্ণ মরকতে বাঁধা সরোরোধঃৎ যত! 

৯০ অমঞ্গল। 
৩ সরোবরের তার। 



বীরাঙ্গনা কাব্য : ষষ্ঠ সর্গ 

মন্দ মন্দ সমীরণ বহে দিবা নিশি 
গন্ধামোদে পৃরি দেশ। কিন্তু এ বর্ণনে 
কি কাজ? শুনেছে দাসী কর্ণে মাত্র যাহা, 
নত্য স্বনয়নে তুমি দেখ তা, নমাণ! 

দবশরশরে স্বর্ণভোগ! কার ভাগ্য হেন 
তোমা বিনা, ভাগ্যবান্, এ ভব-মণ্ডলে 2 
ধন্য নর-কুলে তুমি! ধন্য পুণ্য তব! 

পাঁড়লে এ সব কথা মনে, শরমাঁণ, 
কেমনে ভাঁবব, হায়, কহ তা আমারে, 
অভাগণ দাসীর কথা পড়ে তব মনে? 
তবে যাঁদ নিজগণে, গুণানাধি তুমি, 
ভুলিয়া না থাক তারে, আশীব্বাদ কর, 
নমে পদে, ধনঞ্জয়, দ্রুপদ-নান্দিনী__ 
কৃতাঞ্জীল-পুটে দাসী নমে তব পদে! 

হায়, নাথ, বৃথা জল্ম নারণীকুলে মম! 
কেন যে 'লাখলা বাধ এ পোড়া কপালে 
হেন তাপ; কোন পাপে দশ্ডিলা দাসীরে 
এরূপে, কে কবে মোরে? সুধিব কাহারে ? 
রাব-পরায়ণা, মার, সরোজিনী ধন, 
তবু নিত্য সমীরণ কহে তার কানে 
প্রেমের রহস্য কথা! আবরল লুটে 
পারমল! শিলীমুখ, গুঞ্জার সতত, 
(কি লঙ্জা!) অধর-মধু পান করে সুখে! 

সেই নিদারুণ বাঁধ! কারে 'নান্দ, কহ, 
আরন্দম 2 কিন্তু কাহ ধর্মে সাক্ষী মানি, 
শুন তুমি. প্রাণকান্ত! রাবির বিরহে, 
নালনী মাঁলনী যথা মৃদিত বিষাদে; 
মুদিত এ পোড়া প্রাণ তোমার বহনে ! 
সাধে যাঁদ শত আল গুঞ্জারয়া পদে: 
সহম্র মিনাতি যাঁদ করে কর্ণমূলে 
সমীরণ, ফোটে কি হে কভু পঙ্কাঁজনা, 
কনক-উদয়াচলে না হোঁর মাহিরে, 
কিরীঁটিঃ আঁধার বিশ্ব এ পোড়া নয়নে, 
হায় রে, আঁধার নাথ, তোমার বিরহে 
জীবশুন্য, রবশুন্য, মহারণ্য যেন! 
আর কি কাঁহব, দেব, ও রাজীব-পদে ? 
পাণ্চালীর চির-বাঞ্ছা, পাণ্টালীর পাত 
ধনঞ্জয়! এই জানি, এই মানি মনে। 

1 

৯৪৫ 

যা ইচ্ছা করুন ধর্ম, পাপ কার যাঁদ 
ভালবাস নৃমণিরে,_যা ইচ্ছা, নৃমাণ! 
হেন সুখ ভূঞ্জি, দুঃখ কে ডরে ভূর্জিতে 2 

যজ্ঞানলে দাসী যাজ্ঞসেনী, 
. জান তুমি, মহাযশা। তরুণ যৌবনে 
রূপ গুণ যশে তব, হায় রে, বিবশা, 
বারন তোমায় মনে! সখাঁদলে লয়ে 
কত যে খোলনু খেলা, কাহব কেমনে 2 
বৈদেহীর সুকাহনী শুনি লোকমুখে 
1শবের মান্দিরে পাশ পুম্পাঞ্জাল "দয়া, 
পৃজিতাম শিবধনহ৪1* কাঁহতাম সাধে, 
'ধাঁষবেশে স্বপ্ন আশু দেখাও জনকে 

(জানি কামরূপ তুমি!) দিতে এ দাসীরে 
সে পুরুষোত্তমে, যান দুই খণ্ড কার 

। হে কোদণ্ড, ভাঁঙগবেন তোমায় স্ববলে! 
তা হলে পাইব নাথে, বলী-্রেম্ঠ তানি! 
শুন বৈদভাঁর কথা, ধাঁরতাম ফাঁদে 
বাজহংস :« দয়া তারে আহার, পরায়ে 
সুবর্ণ ঘুংঘুর পায়ে, কীহিতাম কানে,_ 
যমুনার তীরে পুরী বখ্যাত জগতে 
হাঁস্তনা :-_তথায় তুমি, রাজহংসপাঁতি, 
যাও শীঘ্র শূন্যপথে, হেরিবে সে পুরে 
নরোত্তমে: তাঁর পদে কাঁহও, দ্রৌপদী 
তোমার 'বরহে মরে দ্রুপদ-নগরে ? 

৷ এই কথা কয়ে তারে দিতাম ছাঁড়িয়া। 
| হোরিলে গগনে মেঘে, কাহতাম নাম; 

পুত্রবধূ তাঁর আঁম;* বহ তুল মোরে, 
বহ যথা বার-ধারা, নাথের চরণে ! 
জল-দানে চাতকীরে তোষ দাতা তুমি, 
তোমার বিরহে, হায়, তৃষাতুরা যথা 
সে চাতক, তৃষাতুরা আমি, ঘনমণি! 
মোর সে বারদ-পদে দেহ মোরে লয়ে! 

আর ?্দ শাঁনিবে, নাথ ? উঠিল যৎকালে 

জনরব_-জতুগ্হে দাহ মাতৃ-সহ 
ত্যাজলা অকালে দেহ পণ পাশ্ডুরথী,_ 
| কত যে কাঁঁদন আম, কব তা কাহারে £ 

] 

কাঁদনূ__বিধবা যেন হইনু যৌবনে! 

্রার্থন, রতিরে পনীজ._হর-কোপানলো, 



১৪৬ মধুসূদন 

হে সাতি, পাঁড়লা যবে প্রাণ-পাতি তব 
কত যে সাঁহলা দুঃখ, তাই স্মার মনে, 
বাঁচাও মদনে মোর,_এই ভিক্ষা মাগি!, 

পরে স্বয়ম্বরোংসব। আঁধার দৌখিনু 
চোৌদিক, পাঁশনু যবে রাজসভা-মাঝে ! 
সাঁধনু মাটিরে ফাঁট হইতে দুখান ! 

পড় তুমি পোড়া শিরে বজাশ্ন-সদৃশ. 
হে লক্ষ্য! জ্বালয়া আমি মার তব তাপে, 
প্রাণ-পাঁতি জতুগৃহে জবাললা যেমাতি 
না চাহি বাঁচতে আর! বাঁচব কি সাধে?" 

উঠল সভায় রব,_নারলা ভেদিতে 
এ অলক্ষ্য লক্ষ্যে আজ ক্ষব্ররথী যত ।'__ 
জান তুম, গুণমাঁণ, কি ঘটিল পরে। 
ভস্মরাশি মাঝে গুপ্ত বৈশ্বানর-রূপে 
কি কাজ কারিলা তুম, কে না জানে ভবে, 
রথাীশ্বর 2 বজ্রনাদে ভোদল আকাশে 
মৎস্য-চক্ষুঃ তঁক্ষ? শর!” সহসা ভাঁসল 
আনন্দ-সাললে প্রাণ: শুননূ সুবাণন 
(স্বঙ্নে যেন!) 'এই তোর পাতি, লো পাণ্ালি! 
ফুল-মালা দিয়ে গলে. বর নরবরে!' 
চাঁহনু বাঁরতে, নাথ. নিবারলা তুমি 
অভাগীর ভাগ্য দোষে! তা হলে কি তবে 
এ বষম তাপে, হায়, মারত এ দাসী ? 

[কিন্তু বৃথা এ বিলাপ! হুহুঙ্কার রোষে. 
লক্ষ রাজরথণী যবে বোঁড়ল তোমারে : 
অম্বুরাঁশ-নাদ সম কম্বুরাশি যবে 
নাঁদল সে স্বয়ম্বরে-াক কথা কহিয়া 
সাহাঁসলা এ দাসীরে, পড়ে কি হে মনে? 
যাঁদ ভুলে থাক তুমি, ভুলিতে কি পারে 
দ্রৌপদী? আসন্ন কালে সে সুকথাগুলি 
জাঁপয়া মারব, দেব. মহামন্ত-জ্ঞানে ! 
কহলে সম্বোধি মোরে সমমধূর স্বরে: 
'আশার্পে মোর পাশে দাঁড়াও. রূপাঁস' 
দ্বগণ বাড়বে বল চন্দ্রমুখ হোর 
চন্দ্রমুীখ! যত ক্ষণ ফণীন্দ্রের দেহে 
থাকে প্রাণ, কার সাধ্য হরে, শিরোমণি ? 
আম পার্থ! ক্ষম, নাথ. লাগিল তাতিতে 
অনর্গল অশ্রুজল এ 'লাপ! কেন না_ 
হায় রে, কেন না আম মাঁরনু, চরণে 

* দ্রোপদীস্বয়ম্বরে অজরনের লক্ষ্যন্ভেদের কাহিনী । 
১০ অভশম্ট দানকারী । 

রচনাবলশ 

। 
] 

সে দিন!_-কি লাখ, হায়, না পাই দেখিতে! 
| আঁধা, বধু, অশ্রুনীরে এ তব 'কঙ্করী !--* * 

* *এত দূর 'লাঁখ কালি, ফেলাইনু দরে 
 লেখনী। আকুল প্রাণ উঠিল কাঁদয়া 
স্মরি পূর্বকথা যত। বাস তরু-মুলে, 

ৰ 

| 
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' হায় রে, তাঁতিনু, নাথ, নয়ন-আসারেন! 
৷ কে মাল চক্ষুঃ-জল? কে মুছবে কহ ? 
কে আছে এ মভাগশর এ ভব-মণ্ডলে £ 
ইচ্ছা করে ত্যজি প্রাণ ডুবি জলাশয়ে : 
কিম্বা পান করি বিষ: কিন্তু ভাবি যবে, 
প্রাণেশ, ত্যাজলে দেহ আর না পাইব 
হোরতে ও পদযুগ, _সান্ত্বান পরাণে, 
ভূল অপমান, লঙ্জা, চাহ বাঁচবারে 

। আঁশ্নিতাপে তপ্তা সোনা গলে হে সোহাগে, 
পায় যাঁদ সোহাগায়! কিন্তু কহ. রাখ, 
কবে ফিরি আস দেখা দেবে এ কাননে 2 
কহ ভ্রিদিবের বার্তা । কবাঁশবর তুমি, 

 গাঁথি মধুমাখা গাথা পাঠাও দাসীরে। 
ইচ্ছা বড়, গুণমাণ, পারতে অলকে 
পারিজাত: যাঁদ তুমি আন সঙ্গে কা, 
দিবগৃণ আদরে ফুল পারিব কুন্তলে! 
শুনোছি কামদা৯ না কি দেবেন্দ্রের পুরী: 
উল 

রী কামনা কামধূকে১ কর দয়া করি, 
পাও যেন অভাগনরে চরণ-কমলে 
ক্ষণ কাল! জড়াইব নয়ন সুমাতি 
ও রূপ-মাধূরী হোঁর,_ভুলি এ বিচ্ছেদে; 

: অপ্সরা-বল্পভ তুমি: নর-নারী দাসী; 
তা বল্যে করো না ঘ্ণা_এ মিনাত পদে! 
স্বর্ণ. অলঙ্কার যারা পরে শিরোদেশে, 
কণ্ঠে, হস্তে; পরে না ক রজত ৮রণে? 

কি ভাবে কাটাই কাল এ বিকট বনে 
আমরা, কহব এবে, শুন, গুণানাধ | 

ধোৌম্য পুরোহিত নিত্য তুষেন রাজনে 
, শাস্তালাপে। মগয়ায় রত ভ্রাতা তব 

| 
| 

র 
| 

৷ মধ্যম; অনুজ-দ্বয়, মহা-ভীন্তভাবে, 
৷ সেবেন অগ্রজ-দ্বয়ে; যথাসাধ্য, দাসী 
নকর্বাহে, হে মহাবাহু, গৃহ-কার্যয যত। 

৯ লয়ন-আসারে- চোখের জলে। 

৯৯ কামধু__কামদাত্রী অর্থাৎ অভীশম্টদা্লী অমরাবতী। 
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িন্তু ক্ষু্নমনা সবে তোমার বিহনে! 1 এস ফিরি, নররত্ন! কে ফেরে বিদেশে 
স্মার তোমা অশ্রুনীরে তিতেন নৃপাঁত, যুবতী পত্ণীরে ঘরে রাঁখ একাকিন? 2 
আর তন ভাই তব। স্মারয়া তোমারে, কিন্তু যাঁদ সুরনারী প্রেম-ফাঁদ পাতি 
আকুল এ পোড়া প্রাণ, হায়, দিবা নাশ! | বেধে থাকে মনঃ, বণ্ধু, স্মর ভ্রাতৃ-রয়ে_ 
পাই যদি অবসর, কুটীর তেয়াগ | তোমার বিরহ-দুঃখে দুঃখী অহরহ! 
স্মাত-দূতী সহ, নাথ, ভ্রাম একাকন?, ূ আর ছি আঁধক কব? যাঁদ দয়া থাকে, 
পৃব্বের কাহনী যত শুনি তাঁর মুখে! । আসি দেখ ক দশায় তোমার বিরহে, 

পাণ্ডব-কুল-ভরসা, মহেচ্বাস,৯২ তম! ূ [ক দশায়, প্রাণেশ্বর, নবাঁস এ দেশে! 
[বমঁখবে তুমি, সখে. সম্মখ-সমরে পাইয়াছি দৈবে, দেব, এ 'িজন বনে 
ভীম্ম দ্রোণ কর্ণ শূরে: নাঁশবে কৌরবে! ঝাঁষপত্ণী পুণ্যবতী: পূর্বপণ্য-বলে 
বসাইবে রাজাসনে পান্ডু-কুল-রাজে স্বেচ্ছাচর১ পুত্র তাঁর! তেজস্বী সৃশিশু 
এই গীত গায় আশা 'নত্য এ আশ্রমে! দবামূখে রাঁব যেন! বেদ-অধ্যয়নে 
এ সঞ্গীত-ধন, দেব, শান জাগরণে। 
শুন স্বপ্নে নশাভাগে এ সঙ্গীত-ধব 

কে খায় অস্ত্র তোমা, কহ, সরপুরে, 
অস্বী-কুল-গুরু তুমি? এই সুর-দলে ৷ লাঁখলে উত্তর তান আনিত্ধন হেথা। 
প্রচন্ড গান্ডীব তৃমি টঙ্কারি হুংকারে, । কি কাহিনদ, নরোত্তম? কি কাজ উত্তরে ঃ 
দামলা খান্ডব-রণে !১০ জনিলা একাকী ৷ পন্রবহ সহ ফার আইস এ বনে! 
লক্ষরাজে, রথীরাজ, লক্ষ্য-ভেদ-কালে ।১৪ 

নিপাতিলা ভূমিতলে বলে ছদ্মবেশী | হাতি শ্রীবারাঙ্গনাকাব্যে দ্রৌপদী-পন্রিকা নাম 
িরাতেরে 1 এ ছলনা, কহ, কি কারণে? ষষ্ঠ সর্গ। 

সদা রত! দয়া কার বাঁহবেন ?তানি, 
মাত-অনুরোধে পন্র, দেবেন্দ্র-সদনে। 
যথাঁবধি পূজা তাঁর করিও, সুমতি! 

সপ্তম সর্গ 

দূর্য্যোধনের প্রাত ভানমতাঁ 

| ভগদত্তপূত্রী ভানুমতঁ দেবী রাজা দূ্যাধনের পত্রী। কুরুশ্রেষ্ঠ দূষ্যযোধন পাণ্ডবকুলের সাহত 

কুরক্ষেযুদ্ধে' যাত্রা কাঁরলে অল্প দিনের মধ্যে রাজমাহিষ? ভানুমতণী তাঁহার [নিকট নম্নালাখিত 
প্রেরণ করিয়াছলেন।। 

অধীর সতত দাসী, যে অবাঁধ তুম বিজলীর ঝলা সম ঝলাঁস নয়নে! 

কার যাল্লা পাঁশয়াছ কুরুক্ষেত্র-রণে ! শুনি দূর িংহনাদ, দুর শঙ্খ-ধবনি, 

নাহ নিদ্রা: নাহ রুচি, হে নাথ, আহারে! : কাঁপে হিয়া থরথরে! যাই পুনঃ 'ফারি। 

না পার দেখিতে চখে খাদ্যদ্রব্য যত। স্তম্ভের আড়ালে, দেব, দাঁড়ায়ে নীরবে, 

কভু যাই দেবালয়ে; কভু রাজোদ্যানে; | শান সঞ্জয়ের মুখে যুদ্ধের বারতা, 

কভু গৃহ-চুড়ে উঠি, দোখ রাখিয়া যথা বাঁস সভাতলে অন্ধ নরপাঁতি!৯ 

রণ-স্থল। রেণু-রাশি গগন আবরে কি যে শান, নাহ বাঁঝ আমি পাগ্গালনী! 

ঘন ঘনজালে যেন; জলে শর-রাশি, মনের 'জহালায় কভু জলাঞ্জাল "দয়া 

১২ মহাধনূর্ধর। ১৩ খান্ডবদাহনের মহাভারতীয় প্রসঙ্গের উল্লেখ। 

১৪ দ্রৌপদীস্বয়ম্বরকালীন যুদ্ধের উল্লেখ। 

৫ কিরাতবেশী মহাদেবের সপ্গো যচ্ধের উল্লেখ অজনিন তাঁকে নিপাঁতত করতে পারে দি, রণ- 

কৌশল ও সাহসে 
ই জা করতে বারি ৯অন্ধ নরপাঁত-ধৃতরাস্ট্রী। 
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লজ্জায়, পাঁড়য়া কাঁদি, শাশনড়ীর পদে, 
নয়ন-আসারে ধৌত করি পা দুখানি! 
নাহ সরে কথা মুখে, কাঁদি মাত্র খেদে! 
নার সান্ববনিতে মোরে, কাঁদেন মহিষ; 
কাঁদে কুরু-বধূু যত! কাঁদে উচ্চ-রবে, 
মায়ের আঁচল ধার, কুরু-কুল-ীশিশ, 
[তাঁত অশ্রুনীরে, হায়, না জান কি হেতু! 
দিবা নাশ এই দশা রাজ-অবরোধেৎ। ূ 

কুক্ষণে মাতুলগ তব-ক্ষম দঃখিনীরে !_ | 
কুক্ষণে মাতুল তব, ক্ষত্র-কুল-গ্লানি, র 
আইল হস্তিনাপুরে! কুক্ষণে শাখলা | 
পাপ অক্ষবিদ্যাৎ নাথ, সে পাপনীর কাছে! | 
এ বিপুল কুল, মার, মজালে দহম্্মীত, | 
কাল-কলিরূপে পাশ এ বিপুল-কুলে! 

ূ 

ূ 
] 

ভাসে লোক; তুমি যার পরমারি,* রাজা, 
ভাঁসল সে অশ্র্নীরে তোমার বিপদে! 
হে কোৌরবকুলনাথ, তীক্ষ4 শরজালে 
চাহ কি বধিতে প্রাণ তাহার সংগ্রামে, 
প্রাণ, প্রাণাধিক মান রক্ষিল যে তব 
অসহায় যবে তুমি, হায়, সিংহ-সম 
আনায়-মাঝারে বদ্ধ রিপুর কৌশলে ? 

৷ _হে দয়া, কি হেতু, মাতঃ, এ পাপ সংসারে 
। মানব-হদয়ে তুঙ্ষি কর গো বসতি! 
কেন গক্বাঁ কর্ণে তুমি কর্ণদান কর. 

রাজেন্দ্রঃ দেবতাকুলে জানল যে রণে; 
তোমা সহ কুরুসৈন্যে দালল একাকী 
মৎস্যদেশেশ; আঁটবে কি রাধেয়» তাহারে 2 
হায়, বৃথা আশা, নাথ! শৃগাল কি কভু 
পারে বিমুখতে, কহ, মৃগেন্দ্র সংহেরে 2 
সৃতপনত্র সখা তব? কি লজ্জা, নৃমাঁণ, 
তাঁম চন্দ্রবংশচূড়, ক্ষত্রবংশপাঁত ? 

জানি আম ভঁমবাহ ভীজ্ম পিতামহ ; 
। দেব-নর-্নাস কার্যে দ্রোণাচার্যা গুরু। 
| স্নেহপ্রবাহণী কিন্তু এ দোহার বহে 
পাণ্ডবসাগরে, কান্ত, কাঁহনু তোমারে! 

ধম্মশীল কম্মক্ষেত্রে ধম্মরাজ-সম 
কে আছে, কহ তা, শুনি; দেখ ভশমসেনে, 
ভীম পরারুমী শর, দুব্বার সমরে! 
দেব-নর-পৃজ্য পার্থ_অব্যর্থ প্রহরী! 
কত গুণে গুণী, নাথ, নকুল সুমাতি, 
সহ শিম্ট সহদেব, জান না কি তুমি? 
মোঁদনী-সদনে রমা* দ্রুপদ-নান্দনী! 
কার হেতু এ সবারে ত্যজিলা, ভূপাঁত ? 
গঙ্গাজল-পূর্ণ ঘটে, হায় গোল ফোল, 
কেন অবগাহ দেহ কর্্মনাশা-জলে ? 
অবহোল 'দ্বজোত্তমে চণ্ডালে ভকাতি 2 

নহে মৃন্তাফল, দেব! কি আর কাহব ? 
কি ছলে ভূলিলা তুমি, কে কবে আমারে ? 

এখনও দেহ ক্ষমা. এই ভিক্ষা মাগি, 
ক্ষত্রমণি! ভাবি দেখ, চিন্রসেন যবে, 
কুরুবধূদলে বাঁধি তব সহ রথে, 
চলিল গন্ধব্বদেশে, কে রাখল আসি 

যাঁদও না হয় তাহা; তবুও কেমনে, 
হায় রে. প্রবোধি, নাথ, এ পোড়া হৃদয়ে 2 
| উত্তর-গোগহ-রণে জিনিল 'কিরটশ 
৷ একাকী এ বারদ্বয়ে! সূজিলা কি. তুমি, 
বিনারাির রূপে. বিধি, জিষ্ণু বি 
: এ দাসীর আশা-বন নাশিতে অকালে ? 

শুন. নাথ; নিদ্রা-আশে মুদি যদি কভু 
এ পোড়া নয়ন দুটি; দেখি মহাভয়ে 

৷ শ্বেত-অশ্ব কাঁপধবজ স্যন্দন সম্মূখে! 
ূ ৷ রথমধ্যে কালরপণ** পার্থ! বাম করে 
গাণ্ডীব৯০__কোদ্ডোত্তমস। ইরম্মদ-তেজা 
(০০৯১ কুলমান প্রাণ তব, কুরকুলমাঁণ 2৭ 
' কাঁপে হিয়া ভাবি শুনি দেবদত্ত-ধবনি৯৫! ীবপদে হেরিলে আর. আনন্দ-সাঁললে 

ৎ শাশুড়ী-_গান্ধারী। ৩ রাজ-অবরোধে-_রাজান্তঃপুরে। ৪ শকুনি। 
« পাশাখেলা। ৬ মেদিনী-সদনে রমা_পৃথিবশতে লক্ষমীস্বরূপণশ। 
৭ গান্ধর্বপাঁতর বন্দশদশা থেকে কৌরবদের উদ্ধার করেছিল বনবাসধ পান্ডবেরা। * পরম শল্লু। 
৯ মৎস্যদেশ_-বিরাটনগর। উত্তর গোগৃহে অজনের বারত্বের কথা স্মরণ করা হয়েছে। 
১০রাধার পত্র কর্ণ, এক্ষেত্রে রাধার পত্র। 
৯১ ফাল অপর নামণ ১২যমর্পী।  ৯০অর্জুনের বিখ্যাত ধনুক। 
১৪ ধনূকের মধ্যে শ্রেম্ঠ। ১৫ দেবদত্ত__অর্জুনের যৃদ্ধশত্থ। ৃ 



বীরাঙ্গনা কাব্য : সপ্তম সর্গ ১৪৯ 

গরজে বায়ূজ ধবজে১১ কাল মেঘ যেন! 
ঘর্ঘরে গম্ভীর রবে চক্র, উগারিয়া 
কালাশ্ন। দি কব, দেব, কিরশটের আভা ? 
আহা, চন্দ্ুকলা যেন চন্দ্রচ্ড়-ভালে! 
উজালয়া দশ দিশ, কুরসৈন্য-পানে 
ধায় রথবর বেগে! পালায় চৌঁদিকে 
কুরুসৈন্য,_তমঃ-পনঞ্ রাবর দর্শনে 
যথা! কিম্বা বিহত্গম হেরিলে অদূরে 
বজবনখ বাজে যথা পালায় কৃজনি 
ভনতচিত; মাল আঁখ অমাঁন কাঁদয়া! 

দক কব ভঈমের কথা? মদকল-করী- 
সদৃশ উল্মদ*৭ দুষ্ট 'নধন-সাধনে ! 
জবাযুগ-সম আঁখ- রন্তবর্ণ সদা। , 
মার, মার শব্দ মুখে! ভীম গদা হাতে, 
দণ্ডধর-হাতে, হায়, কালদণ্ড যথা! 
শুনোছ লোকের মুখে, দেব-সমাগমে 
ধারলা দূরন্তে গর্ভে কুন্তী ঠাকুরাণনী।১* 
কিন্তু যাঁদ দেব পিতা, যমরাজ তবে__ 
সব্ব-অন্তকারণী যান! ব্যাঘ্ী বুঝ 'দল 
দুগ্ধ দুস্টে! নর-নারী-স্তন-দুগ্ধ কভু 
পালে কি, কহ, হে নাথ, হেন নর-যমে 2 

বাঁড়তে লাগিল লিপি; তবুও কাঁহব 
কি কুস্বপ্ন, প্রাণনাথ, গত 'িশাকালে 
দেখিনু;বুঝিয়া দেখ, বিজ্ঞতম তুমি : 
আকুল সতত প্রাণ, না পার বুঝিতে 
এ কুহক! গত রান্রে বাঁস একাঁকিনী 
শয়নমন্দিরে তব-নিরানন্দ এবে-- 
কাঁদনু! সহসা, নাথ, পৃরিল সৌরভে 
দশ দিশ: পূর্শচন্দ্-আভা জিনি আভা 
উজ্জবলিল চারি দিক্: দাসীর সম্মুখে 

দাঁড়াইলা দেববালা-__ অতুলা জগতে ' 
চমক চরণষুগে নমিনু সভয়ে । 

' বিধুমুখী,বৃথা খেদ, কুরুকুলবধু, 
কেন তৃমি কর আর? কে পারে খণ্ডাতে 
বাধর বাঁধন, হায়, এ ভবমণ্ডলে ? 
ওই দেখ যুদ্ধক্ষেত্র!'_ দেখিনু তরাসে, 

' যত দূর চলে দৃন্টি, ভীম রণভূমি ! 
বাহছে শোণিত-ক্রোত প্রবাহিণীরূ্পে ; 
পঁ়িয়াছে গজরাজি. শৈলশঙ্গ যেন 

' চূর্ণ বজ্তে; হতগাঁত অশব: রথাবলী 
ভগ্ন: শত শত শব! কেমনে বার্ণব 
কত যে দোঁখনু, নাথ, সে কাল মশানে! 
দেখিনু রথান্দ্র এক শরশয্যোপাঁর 1৯ 
আর এক মহারথী পাঁতিত ভূতলে, 
কণ্ঠে শৃন্যগ্ণ ধনহ:২০দাঁড়ায়ে নিকটে, 
আস্ফালিছে আস আঁর-মস্তক চ্ছেদিতে 
আর এক বাীরবরে দোখনু শয়নে 
ভূশয্যায়! রোষে মহ গ্রান্মিয়াছে ধার 
রথচক্র: নাহি বক্ষে কবচ; আকাশে 

' আভাহশন ভান্দেব,_মহাশোকে যেন !২১ 
অদ্রে দেখিনু হৃদ: সে হদের তরে 
রাজরথী একজন যান গড়াগাঁড় 
ভগ্ন-উরু!২২ কাঁদি উচ্চে, উঠঠিনু জাগিয়া ! 
কেন এ কুস্বগন, দেব, দেখাইলা মোরে 2 

এস তুমি. প্রাণনাথ. রণ পাঁরহার! 
পণ্চখান গ্রাম মাত্র মাগে পন্তরথনী। 

[ক অভাব তব, কহ১ তোষ পণ জনে; 
তোষ অন্ধ বাপ মায়ে; তোষ অভাগশীরে 

রক্ষ লরূকুল, ওহে কুরুকুলমাণি! 

ইতি শ্রীবীরাঙ্গনাকাব্যে ভানূমতা-পান্রুকা নাম 
সপ্তম সর্গ। 

১৬ বায়ুজ ধ্বজে-_অর্জুনের রথ হল কপিধৰজ। হনুমান বায়ঃপন্্র এই অথে বায়ূজ ধৰজ। 
১৭ মত। 

২ দ্রোণেনর মৃত্যু দৃশা। 
৯৮ বায়ুর ওঁরসে কুলন্তাঁর গর্ভে ভীমের*্জন্ম। 

২৯ কর্ণের মৃত্যু দূ । 
১»ভাম্মের মতযু দৃশ্য। 

২২ দুধোধনের মৃত্যু দশ্য। 



অন্টম সর্গ 

জয়দ্রথের প্রাতি দ;ঃশলা 

[অন্ধরাজ ধৃতরাম্ট্ের কন্যা দুঃশলা দেবী সিম্ধূদেশাধিপাতি জয়দ্রথের মহিষী। অভিমনদ্যর 
তর িডিতাািলেন তচ্ছ্বণে দুঃশলা দেবী নিতান্ত ভাঁতা হইয়া নিম্নালাখিত 
পন্রিকাখানি জয়দ্রথের নিকট প্রেরণ করেন।] 

কি যে 'লাখয়াছে বাধ এ পোড়া কপালে, 
হায়, কে কহিবে মোরে, _জ্ঞানশূন্য আম! 
শুন, নাথ, মনঃ দিয়া; মধ্যাহে, বসিনু 
অন্ধ 'িতৃপদতলে, সঞ্জয়ের মুখে 
শুনিতে রণের বার্তা১। কহিলা সুমাতি- 
(না জানি পৃব্বের কথা; ছিন্ আলরোপে 
প্রবোধিতে জননীরে :) কাঁহলা সুমৃতি 
সঞ্জয়,বোঁড়ল পুনঃ সপ্ত মহারথণী২ 
সুভদ্রানন্দনে, দেব! কি আশ্চর্য, দেখ__ 
আঁগ্নময় দশ দশ পুনঃ শরানলে! 
প্রাণপণে যোঝে যোধৎ; হেলায় নিবারে 
অস্ত্জালে শূরাঁসংহ! ধন্য শৃূরকুলে 
আভমনন্য! নীরবিলা এতেক কহিয়া 
সঞ্জয়! নীরবে সবে রাজসভাতলে 
সঞ্জয়ের মুখ পানে রাঁহলা চাঁহয়া। 

“দেখ, কুরকুলনাথ,_ পুনঃ আরাম্ভিলা 
দৃূরদশ--ভঙ্গ দয়া রণরঙ্গে পুনঃ 
পালাইছে সপ্ত রথশী! নাদিছে ভৈরবে 
আজ্জর্যান, পাবক যেন গহন 'বাঁপনে ! 
পাঁড়ছে অগণ্য রথ, পদাতক-বরজ ; 

সভয়ে হেষিছে অশ্ব! হায়, দেখ চেয়ে, 
কাঁদছেন পূন্ন তব দ্রোণগুরুপদে !-- 
মাঁজল কৌরব আজি আর্জুনির রণে! 

কাঁদিলা আক্ষেপে পিতা; কাঁদয়া মুছিনু 
অশ্রুধারা। দূরদ্শরঁ আবার কাহলা;_ 
ধাইছে সমরে পুনঃ সপ্ত মহারথণী, 
কুরুরাজ! লাগে তালি কর্ণমূলে শনি 
কোদণ্ড-টংকার, প্রভু! বাঁজল নির্ঘোষে 

5 কোন রথ গুণ সহ কাটে 
ধনু; কেহ রথচড়, রথচক্র কেহ। 
কাটিয়া পাঁড়লা দ্রোণ ভশম-অস্ত্াঘাতে 
কবচ; মরিল অশব; মারল সারাথ! 

রিন্তহস্ত এবে বীর, তবুও যুঁঝছে 
মদকল হস্ত যেন মত্ত রণমদে!' 

1 নীরবিয়া ক্ষণকাল. কাহলা কাতরে 
৷ পুনঃ দূরদর্শ;--'আহা! চিররাহ;-গ্রাসে 
| এ পৌরব-কুল-ইন্দ, পঁড়িলা অকালে! 
| অন্যায় সমরে, নাথ, গতজীব. দেখ. 
ৰ আজ্জ্ঞান! হুঙকারে, শুন. সপ্ত জয়ী রথনী, 
| নাঁদছে কৌরবকুল জয় জয় রবে! 

হরষে বিষাদে পিতা, শান এ বারতা, 
৷ কাঁদলা; কাঁদন, আঁমি। সহসা ত্যাঁজয়া 
। আসন সঞ্জয় বুধ, কৃতাঞ্জীল পুটে, 
৷ কহিলা সভয়ে,_“উঠ, কুরুকুলপাঁতি! 
। পৃজ কুলদেবে শীঘ্র জামাতার হেতু! 
৷ ওই দেখ কাঁপিধবজে ধাইছে ফাল্গুন 
| অধীর বিষম শোকে! গরজে গম্ভীরে 
হন্ স্বর্ণরথচুড়ে। পাঁড়ছে ভূতলে 

৷ খেচর; ভূচরকুল পালাইছে দূরে! 
। ঝকঝকে দিব্য বর্ম; খোলছে কিরাঁটে 
চপলা; কাঁপছে ধরা থর থর থরে! 
পাশণ্ডু-গণ্ড প্রাসেন কুর; পান্ডু-গণ্ড ভ্রাসে 

৷ আপাঁন পান্ডব নাথ, গান্ডীঁবীর কোপে! 
মূহর্মৃহহঃ ভঁমবাহু টংকারিছে বামে 
কোদণ্ড-ব্রহ্গাপ্ডন্রাস। শুন কর্ণ "দয়া, 
কহিছে বীরেশ রোষে ভৈরব 'ননাদে:_ 

১ সঞ্জয় হৃস্তিনায় বসে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ প্রত্যক্ষ করাছল এবং ধৃতরাম্ট্রকে সংবাদ 'দাচ্ছল। 
সপ্ত মহারথী- দ্রোণ, কর্ণ, কৃপ, অশ্বখ্থামা, শকুনি, দূর্যোধন, দৃঃশাসন-_এই সপ্ত মহারথশ এক- 

যোগে যুদ্ধ করে আঁভমন্যুকে হত্যা করেছিল। 
ও যোদ্ধা। 
৪ পাণ্ডু-গণ্ড ঘাসে-অর্জুনের সংহার ম্র্ত দেখে সকলের গণ্ডস্থল পাণ্ডুবর্ণ ধারণ করল। 
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“কোথা জয়দ্রথ এবে, রোধিল যে বলে 
ব্যহমূখ 2৫ শুন, কহি, ক্ষত্রথী যত) 
তুমি, হে বসহধা, শুন; তুমি জলানিধি; 
তুমি, স্বর্গ, শুন; তুমি, পাতাল, পাতালে; 
চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, তারা, জীব এ জগতে 
আছ যত, শুন সবে! না বনাঁশ যাঁদ 
কাল জয়দ্রথে রণে, মারব আপনি! 
আশ্নকুণ্ডে পাঁশ তবে যাব ভূতদেশে, 
না ধারব অস্ত্র আর এ ভব-সংসারে !_ 

অজ্ঞান হইয়া আমি পিতৃপদতলে 
পাঁড়নু! যতনে মোরে আঁনয়াছে হেথা 
এই অন্তঃ্পুবে-চেড়ী* পিতার আদেশে । 

কহ এ দাসীরে, নাথ: কহ সতা কার: 
ক দোষে আবার দোষী জিফূর সকাশে 
তুমি? পূব্্বকথা স্মার চাহে কি দৃণডতে 
তোমায় গাণ্ডীবী পুনঃ 2৭ কোথায় রোধলে 
কোন: ক্যহমুখ তৃঁমি, কহ তা আমারে £ 
কহ শীঘ্র, নহে, দেব, মরিব তরাসে! 
কাঁপছে এ পোড়া হিয়া থরথর কাঁর' 
আঁধার নয়ন, হায়, নয়নের জলে! 
নাহ সরে কথা, নাথ, রসশন্য মুখে! 

কাল অজাগর-গ্রাসে পাঁড়লে ক বাঁচে 
প্রাণী? ক্ষুধাতৃর সংহ ঘোর সংহনাদে 
ধরে যবে বনচরে, কে তারে তাহারে ? 
কে কহ. রাক্ষবে তোমা, ফাজ্গান রুষিলে 2 

হে বিধাতঃ, ক কুক্ষণে, কোন্ পাপদোষে 
আনলে নাথেরে হেথা, এ কাল সমরে 
তুম? শুনিয়াছি আম. যে দিন জল্মিলা 
জোল্ঠ ভ্রাতা, অমঙ্গল ঘাঁটল সে ীদনে! 
নাঁদল কাতরে 'শিবা*; কুকুর কাঁদিল 

কোলাহলে : শ্যমার্গে গাঁজ্জল ভীষণে 

শকুনি গাঁধনীপাল! কহিলা জনকে 
বিদুর সৃমাতি তাত! 'ত্যজ এ নন্দনে. 
কুরুরাজ! কুরুবংশ-ধবংসরূপে আজি 
অবতীর্ণ তব গৃহে! না শুনিলা পিতা 

১৫৬১ 

সে কথা! ভুলিলা, হায়, মোহের ছলনে! 
' ফলিল সে ফল এবে, নিশ্চয় ফিল! 
শরশয্যাগত ভীম্ম, বৃদ্ধ পতামহ-_ 
পৌরব-পঙ্কজ-রাব চির রাহত্গ্রাসে ! 

, বীযযাঙ্কুর” আভ্মনূয হতজনীব রণে! 
' কে ফিরে আসিবে বাঁচি এ কাল সমরে? 

এস তুমি, এস নাথ, রণ পাঁরহাঁর! 
ফেলি দূরে বর্ম চর্্স১০, আসি, তৃণ, ধনু, 
ত্যাজ রথ. পদরজে এস মোর পাশে। 
এস. নিশাযোগে দোঁহে যাইব গোপনে 
যথায় সুন্দরী পুরী "সম্ধুনদতীরে 
হেরে নিজ প্রতিমূর্ত বিমল সাললে, 
হেরে হাঁস সূবদনা সুবদন যথা 

' দর্পণে১১। কি কাজ রণে তোমার? কি দোষে 
দোষী তব কাছে. কহ, পণ্পাশ্ডু রথ ? 
চাহে কি হে অংশ তারা তব রাজ্যধনে ? 
তবে যাঁদ কুরুরাজে ভালবাস*্তুমি, 

, মম হেতু, প্রাণনাথ : দেখ ভাব মনে, 
সনপ্রেমপান্র তব কুন্তীপুত্র বল। 

ভ্রাতা মোর কুরুরাজ: ভ্রাতা পাণ্ডুপাঁত! 

_কুটুম্ব উভয় তব 
এক জন জন্যে কেন ত্জ অন্য জনে, 

১.-আর ক কাঁহব £ 
ক ভেদ হে নদদ্বয়ে জল্ম 'হমাদ্রুতে 2 

তবে যাঁদ গুণ দোব ধর. নরমাঁণ :- 
পাপ অক্ষরুড়া-ফাঁদ কে পাতিল, কহ? 
কে আনল সভাতলে (কি লজ্জা!) ধাঁরয়া 

রজস্বলা১ ভ্রাতবধূ 2 দেখাইল তাঁরে 
উরু? ক্কাঁড় নিতে তাঁর বসন চাঁহল-_ 
উলাঙ্গততে অঙ্গ. মার. কুলাঙ্গনা তান ? 
ভ্রাতার সুকণীর্ত ঘত. জান না কি তুমি? 
[লাঁখতে শরমে, নাথ, না সরে লেখনী! 

এস শশঘ, প্রাণসখে, রণভূঁম ত্যাঁজি! 
শনন্দে যাঁদ বীরব্ণ্দ তোমায়, হাসিও 

স্বমন্দিনে বাঁস তুমি! কে না জানে, কহ, 
মহারথী পধ্দীকুলে সিম্ধ-অধিপাত 2 

« আভিমন্য-নধনের "দন চক্ুব্যহের মুখ রোধ করে জয়দ্রথ যুদ্ধ করছিল। দেববরে সোঁদন সে ছল 

অজেয়। এই" কারণেই পান্ডব পক্ষের কোনো কীরই আভমন্যুর সাহাষ্যার্থে ক্যৃহের মধ্যে প্রবেশ করতে 

পারে নি। 
৬ পারচারকা। 
৭ দ্রৌপদশকে একবার অপহরণ করবার চেস্টা করে জয়দুথ বিশেষভাবে লাঞ্চিত হয়েছিল মহাভারতের 

বনপর্বে । 
৮ শৃগাল। ৯বীর্যের অঙ্কুর। বিপুল সম্ভাবনাপূর্ণ শশুবীর। ১০ ঢাল। 
৯১ ক্মালদাসের “মেঘদূত'-এর বর্ণনার প্রভাব। ' ১২ ধাতুমতশ। 



১৫২ মধুসূদন রচনাবলী 

যুঝেছ অনেক যুদ্ধে; অনেক বধেছ | মায়াবিনব!_দ্রোণ গুরু সেনাপাঁতি এবে; 
[রপু; কিন্তু এ কোন্তেয়, হায়, ভবধামে ! দেখ কর্ণ ধনর্ধারে; অশ্বথামা শুরে; 
কে আছে প্রহরী, কহ. ইহার সদৃশ £ _কৃপাচার্য্যে; দুষের্াধনে--ভীম গদাপাঁণি! 
ক্ষপ্রকুল-রথী তুমি, তবু নরযোনি : ' কাহারে ডরাও তুমি, 'সিম্ধদেশপাঁতি 2 
কি লাজ তোমার, নাথ, ভঙ্গ যাঁদ দেহ কে সে পার্থ? কি সামর্থ তাহার নাশিতে 
রণে তুমি হেরি পার্থে, দেবযোনি-জয়শী 2 তোমায় 2--শুন না, নাথ, ও মোহন বাণী! 
শক কারলা আখণ্ডল খাণ্ডব দাহনে 2 ' হায়, মরীীচকা আশা ভব-মরুভূমে ! 
কি করিলা চিত্রসেন গন্ধব্বাধপাতি 5 মুদি আঁখ ভাব. দাস পাঁড় পদতলে : 
[ক করিলা লক্ষ রাজা স্বয়ম্বর কালে £ , পদতলে মণিজ্জ্র কাঁদছে নীরবে! 
স্মর, প্রভু! কি কাঁরলা উত্তর গোগহে ছদ্মবেশে রাজদ্বারে থাঁকব দাঁড়ায়ে 
কুরুসৈন্য নেতা যত পার্থের প্রতাপে | নিশীথে; থাকিবে সঙ্গে নিপ্াণকা সখা, 
এ কালাশিন কুণ্ডে, কহ, কি সাধে পাঁশবে2 1 লয়ে কোলে মাঁণভদ্রে। এসো ছদ্মবেশে, 
কি সাধে ডুবিবে, হায়, এ অতল জলে 2 | না কয়ে কাহারে কিছ! আঁবিলম্বে যাব 

ভুলে যাঁদ থাক মোরে, ভুল না নন্দনে. ! এ পাপ নগর ত্যাজ িম্ধুরাজালয়ে ! ও 
সম্ধূপাতি: মাঁণভদ্রে ভুল না. নৃমাণি' । কপোতামিথুন সম যাব ভীড় নীড়ে! 
নিশার শিশির যথা পালয়ে মুকুলে ৷ ঘটুক যা থাকে ভাগ্যে ক্রু পাশ্ডু কৃলো' 
রসদানে: পিতৃস্নেহ, হায় রে. শৈশবে 

শিশুর জীবন, নাথ, কাঁহনু তোমারে ! | হাতি শ্রীবীরাঙ্গনাকাব্যে দুঃশলা-পান্রকা নাম 
জানি আম কহিতেছে আশা তব কানে অস্টম সর্গ। 

নবম সর্গ 

শান্তনর প্রতি জাহন্বী 

[ জাহবী দেবীর বিরহে রাজা শান্তনু একান্ত কাতর হইয়া রাজ্যাঁদ পারত্যাগপূর্বরক বহু দিবস 
গঙ্গাতীরে উদাসীনভাবে কালাতিপাত করেন। অস্টম বসু অবতার দেবব্রত শেযাঁন মহাভারতীয় হাতবৃ্তে 
ভীম্ম পিতামহ নামে প্রাথত) বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে জাহনবী দেবী 'নিম্নালাঁখত পাত্রকাখানির সাহত পূুত্রবরকে 
রাজসান্নধানে প্রেরণ করিয়াছিলেন । ] 

বৃথা তুমি, নরপাতি, ভ্রম মম তীরে_ কাঁরয়া মিনতি স্তুতি 'নিজ্কতির আশে । 
বৃথা অশ্রুজল তব, অনর্গল বাহ. দনু বর-“মানাঁবনন ভাবে ভবতলে 
মম জলদল সহ মিশে দিবানিশি! ধাঁরব এ গর্ভে আমি তোমা সবাকারে।' 
ভুল ভূতপূর্ব কথা, ভুলে লোক যথা বারন তোমারে সাধে, নরবর তুমি, 
স্বপ্ন__নিদ্রা-অবসানে! এ িরাবিচ্ছেদে কোৌরব! গওরসে তব ধারন উদরে 
এই হে ওঁষধ মানত, কাহন্ তোমারে! অন্ট 1শশুু__অস্ট বসু তারা, নরমাণ! 

হর-শির-নিবাঁসনশ হরাপ্রয়া আম ফাটল এক মৃণালে অষ্ট সরোরৃহ৯। 
জাহ্বী। তবে যে কেন নরনারীর্পে কত যে পুণ্য হে তব, দেখ ভাব মনে! 
কাটাইন্ এত কাল তোমার আলয়ে. সপ্ত জন ত্যাঁজ দেহ গেছে স্বর্গধামে। 
কাঁহ, শুন। খাঁষশ্রেম্ভ বাঁশন্ভ সরোষে অস্টম নন্দনে আজ পাঠাই নিকটে : 
ভূতলে জন্মিতে শাপ দলা বসৃদলে দেবনররূপন রত্কে গ্রহ যত্ে তুমি, 
ষে দন. পাঁড়ল তারা কাঁদ মেরুর পদে, রাজন! জাহ্বীপুত্র দেবত বলী 

২৯ পদ্ম। 

১০১০ ০ 
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উজ্জবলিবে বংশ তব, চন্দ্রবংশপাঁতি;__ 
শোভিবে ভারত-ভালে শিরোমণিরুপে, 
যথা আঁদাপিতা তব চন্দ্রচূড়-চূড়ে২' 

পাঁলয়াছি পূত্রবরে আদরে, নমাঁণ, 
তব হেতু । নিরাখিয়া চন্দ্রমখ. ভুল 
এ বচ্ছেদ-দৃঃখ তুমি। আঁখল জগতে, 
নাহি হেন গুণী আর, কাহন্ তোমারে! 
মহাচল-কুল-পাঁতি হিমাচল যথা: 
নদপতি সিম্ধ্নদ; বন-কুলপাঁত 
খাণ্ডব; রথাীন্দ্রপাতি দেবব্রত রথশী 
বাঁশষ্ঠের শিষ্যশ্রেম্ঠ! আর কব কত? 
আপিন বাগ্দেবী, দেব, রসনা-আসনে 
আসানা : হৃদয়ে দয়া, কমলে কমলা 
যমসম বল ভূজে! গহন 'বাপনে 
যথা সব্বভুক্ বাহ্ি, দুব্বার সমরে! 
তব পণ্যব্ক্ষ-ফল এই. নরপাঁত! 
স্নেহের সরসে পদ্ম! আশার আকাশে 
পূর্ণশশী! যত দন ছিনু তব গৃহে, 
পাইনু পরম প্রীতি! কৃতজ্ঞতাপাশে 
বেধেছ আমারে তুমি; অভিজ্ঞানরূপেও 
[দিতেছি এ রত্র আমি. গ্রহ, শান্তমাতি। 

পত্রীভাবে আর তুমি ভেবো না আমারে। 
অসাম মাহমা তব; কুল মান ধনে 
নরকুলেশবর তুমি এ বিশবমণ্ডলে! 
তরুণ যৌবন তব: যাও ফিরি দেশে :-- 

কাতরা বিরহে তব হস্তিনা নগরী! 
যাও ফিরি, নরবর, আন গৃহে বার 

বরাঙ্গী রাজেন্দ্রবালে৪: কর রাজ্য সুখে! 
পাল প্রজা: দম বিপু: দণ্ড পাপাচারে__ 

' এই হে সুরাজনীতি:_ বাড়াও সতত 

সতের আদর সাধ সংকুয়াৎ যতনে! 
বারও এ পূত্রবরে যূবরাজ-পদে 

কালে। মহাযশা পুত্র হবে তব সম. 
যশাস্ব, প্রদীপ যথা জলে সমতেজে 
সে প্রদীপ সহ, যার তৈজে সে তৈজস্বী! 

কি কাজ আঁধক কয়ে১ পূর্ববকথা ভুলি, 
কর ধৌত ভন্তিরসে কামগত মনঃ, 
প্রণম সাম্টাঙ্গে, রাজা । শৈলেন্দ্রনাল্দনশ 
রূদ্রেন্্রগৃহিণী গঙ্গা আশীষে তোমারে! 
যত দিন ভবধামে রহে এ প্রবাহ, 
ঘোষিবে তোমার যশ. গুণ ভবধামে ! 
কাঁহবে ভারতজন._ ধন্য ক্ষন্তকুলে 
শান্তনু, তনয় যার দেবরত রথাঁ! 

লয়ে সঙ্গে পূত্রধনে যাও রঙ্গে চলি 
হস্তিনায়, হাস্তিগাতি! অন্তরীক্ষে থাকি 
তব পুরে, তব সুখে হইব হে সুখণ, 
তনয়ের বিধুমুখ হোঁর 'দিবানাশ! 

ইণত শ্লীবীরাগ্গনাকাব্যে জাহবীপান্রকা নাম 
নবমঃ সর্গঃ। 

দশম সর্গ 

পূররবার প্রাত উব্বশী 

[ চন্দ্রবংশীয় রাজা পুরুরবা কোন সময়ে কেশী নামক দৈত্যের হস্ত হইতে উত্্বশনীকে উদ্ধার করেন। 
উব্ব্শধ রাজার রুপলাবণ্যে মোহিত হইয়া তাঁহাকে এই নিম্নালাখত পান্রকাখাঁন 'লিখিয়াছিলেন। 
পাঠকবগ্ কাঁব কাঁলদাসকৃত ববক্রমোব্্বশী নাম ঘ্োটক পাঠ করিলে, ইহার সবিশেষ বৃত্তান্ত জানিতে 
পাঁরবেন।] 

স্বর্গচ্যুত আজি, রাজা, তব হেতু আমি! . 
গত রান্নে আভাননু* দেব-নাট্যশালে 
লক্ষয়ীস্বয়ম্বর নাম নাটক: বারুণী 
সাঁজল মেনকা; আমি অম্ভোজাং ইন্দিরা । 
কাহলা বারুণশ,_“দেখ 'নরাঁখ চৌদিকে, 

বিধূমুথ! দেবদল এই সভাতলে : 
বাঁসয়া কেশব ওই! কহ মোরে, শুনি, 
কার প্রাতি ধায় মনঃ ?” গুরাশিক্ষা ভুলি, 
৷ আপন মনের কথা দয়া উততন_ 
"রাজা পুরুরবা প্রাত!-_হাসিলা কৌতুকে 

২চন্দ্রবংশের আদপুরুষ চন্দ্র। সে-চন্দ্র মহাদেবের শিরোভূষণ। পৌরািক প্রসঙ্গ । 
৩ আঁভজ্ঞান_স্মারক, নিদর্শন। 
১ অভিনয়, করলাম। 

৪রাজকন্যাকে। * 
২সমুদ্র হতে উদ্িতী। ইীন্দরার টা 

সংক্রিয়া- সতাক্রয়া, পণ্যকর্ম। 



১৫৪ মধুসূদন রচনাবলণ 

মহেন্দ্রৎ ইন্দ্রাণী সহ, আর দেব যত; দিনান্তে কমলাকাল্তেৎ হেরিলে যেমতি 
চার দিকে হাস্যধৰনি উঠিল সভাতে! ৷ কমল! ভাঁসল হিয়া আনন্দ-সাললে ! 
সরোষে ভরতখাঁষ শাপ দিলা মোরে! | চিন্রলেখা পানে তুমি কাহলা চাহিয়া, 

শুন, নরকুলনাথ! কাহনু যে কথা 'যথা নিশা, হে রূপাঁস, শশীর মিলনে 
মুস্তকন্ঠে কালি আম দেবসভাতলে, ' তমোহানা; রান্রিকালে আগনাশখা যথা 
কাঁহব সে কথা আজ-_কি কাজ শরমে ?- : ছিন্নধূমপহ্ঞ্জ-কায়া*. দেখ নিরাখয়া, 
কাহব সে কথা আম তব পদযুগে! । এ বরাঙ্গণ বররুচি* রচামান৯ এবে 

মোহান্তে! ভাঙলে পাড়, মাঁলনসাললা যথা বহে প্রবাহণী বেগে বসম্ধুনীরে, 
হয়ে ক্ষণ, এইস্বূপে বহেন জাহবী আবরাম; যথা চাহে রাঁবচ্ছাব পানে 

স্থির আঁখ সূর্যমুখী; ও চরণে রত ৷ আবার প্রসাদে, শভে 1 আর যা কাঁহলে, 
এ মনঃ! উব্বশী, প্রভু, দাসী হে তোমার! ' এখনো পাঁড়লে মনে বাখান, নমাঁণ, 
ঘৃণা যাঁদ কর. দেব, কহ শীঘ্র, শুনি । রাসকতা! নরকুল ধন্য তব গুণে! 

এ পোড়া.হৃদয় কম্পে কম্পমান দোখ অমরা অপ্সরা আমি. নারিব ত্যাজতে 
মন্দারের দাম বক্ষে. মধূচ্ছন্দে তুমি ৃ কলেবর; ঘোর বনে পাঁশি আরম্ভিব 

তপঃ তপাস্বিনীবেশে, দিয়া জলাঞ্জাল ' পাঁড়লা যে খ্লোক, কাব, পড়ে কি হে মনে? 
সংসারের সুখে, শূর! যাঁদ কৃপা কর, । মিয়মাণ জন যথা শুনে ভক্তিভাবে 
তাও কহ: যাব উীঁড় ও পদ-আশ্রয়ে, জীবনদায়ক মল্ত, শুনিল উব্বশী, 
'পঞ্জর ভাঙিলে উড়ে বিহঙ্গিনী যথা ূ হে সধাংশু-বংশ-চূড়, তোমার সে গাথা । 
নিকুঞ্জে! কি ছার স্বর্গ তোমার বিহনে ১ ' সুরবালা-মনঃ তৃমি ভূলালে সহজে, 

শৃভক্ষণে কেশী, নাথ, হরিল আমারে নররাজ! কেনই বা না ভুলাবে. কহ 2 
হেমকৃটে! এখনও বাঁসিয়া বিরলে ' সৃরপুর-চির-আর অধীর 'বিকুমে 
ভাব সে সকল কথা ! ছিনু পাড় রথে, ' তোমার. বিক্মাঁদত্য! বিধাতার বরে, 
হায় রে. কুরঙ্গী যথা ক্ষত অস্বাঘাতে। ' বজীর অধিক বর্যয তব রণস্থলে 

মলন মনোজ লাজে ও সৌন্দর্য হেরি! 
তব রূপগুণে তবে কেন না মাজবে 

সহসা কাঁপল গিরি! শুনিন্ চমকি 
রথচক্রধনি দূরে শতস্রোতঃ সম! 
শুনিনু গম্ভীর নাদ-'অরে রে দুম্মীতি, : সুরবালা? শুন. রাজা! তব রাজবনে 
মুহূর্তে পাঠাব তোরে শমনভবনে, -  স্বয়ম্বরবধূ-লতা বরে সাধে যথা 
প্রাতিনাদরূপে কেশ নাদিল ভৈরবে! ' রসালে. রসালে বরে তেমতি নন্দনে 
হারাইন জ্ঞান আমি সে ভীষণ স্বনে। ' স্বয়ম্বরবধূ-লতা! রূপগণাধীনা 

পাইনু চেতন যবে, দোখনু সম্মুখে ' নারীকুল, নরশ্রেষ্ঠ, কি ভবে 'ি দিবে__ 
চন্রলেখা সখী সহ ও রূপমাধুরী- [বিধির বিধান এই. কাহনু তোমারে! 
দেবী মানবীর বাঞ্থা! উজ্জ্বল দৌখনু | কঠোর তপস্যা নর কার যাঁদ লভে 
দ্বিগুণ, হে গুণমাঁণ, তব সমাগমে ৷ স্বর্গভোগ : সব্্ব অগ্রে বাঞ্ছে সে ভূজিতে 
হেমকূট হৈমকান্তি__রাঁবকরে যেন? যে স্থির-যৌবন-সুধা- আর্পব তা পদে। 

রাহনু মাদয়া আঁখি শরমে, নমাণ : ' শীবকাইব কায়মনঃ উভয়, নৃমাঁণ, 
শকন্তু এ মনের আঁখ মীললগ হরষে, | আস তুমি কেন দোহে প্রেমের বাজারে !১০ 

৩ ইন্ড্র। ৪ মীলিল-_উল্মীলিত হল। « কমল-কান্তে হওয়া উঁচিত। 
৬ছন্বধূমপুঞ্জ-কায়া- ধূমপন্ঞজ ছিন্ন করে প্রকাশিত অশ্নাশখা। 
৭ শ্রেম্ঠ দেহ। শ্রেম্ত (উজ্জ্বল) দীপ্তি। 
»'রিচ্মান_-সম্ভবত শব্দট হবে রূচ্যমান। (রূচ্যমান__কান্তিমান)। 'রিচ্যমান শব্দের অর্থ সংয্ন্ত 

বা সম্পন্ত। এখানে সে অর্থ সঙ্গত নয়। 
১০ প্রেমের ভাবাবেগকে এইর্্প লৌকিক স্ধূল প্রসঙ্গ একেবারে ন্ট করে দেয়। 
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উক্বাঁধামে৯ উত্্বশীরে দেহ স্থান এবে, : নন্দনে। ভূমিষ্্ভাবে পাঁজয়াছি, প্রভূ 
উব্বীশ৯২! রাজস্ব দাসী দিবে রাজপদে ' কম্পতরূবরে, কয়ে মনের বাসনা । 
প্রজাভাবে নিত্য যত্রে। কি আর 'লাখবট . সংপ্রফল্প ফুল দেব পাঁড়য়াছে শিরে! 
[বিষের ওষধ বিষ, শ্দীন লোকমুখে ।  বীঁচিরবে৯ হরাপ্রয়া৯ শ্রবণ-কুহরে 
মারতোছনু, নূমণি. জল কামাবষে, আমার কহেন--তুই হাব ফলবতাঁ।, 
তেই শাপাঁবষ বাঁঝ 'দয়াছেন খাঁষ, এ সাহসে, মহেম্বাস, পাঠাই সকাশে 
কৃপা করি! বিজ্ঞ তুমি, দেখ হে ভাঁবয়া! . পাব্রকা-বাঁহকা সখা চারু-চিন্্লেখা। 
দেহ আজ্জ্রা, নরেশবর, সুরপনূর ছাড়ি থাকিব নিরাঁখ পথ. 'স্থর-আঁখ হয়ে 
পড়ি ও রাজীব-পদে, পড়ে বারিধারা ' উত্তরার্থে পৃথবীনাথ ! নি 
যথা ছাড়ি মেঘাশ্রয়, সাগর-আশ্রয়ে,_ 
নশলাম্বুরাশির সহ মিশতে আমোদে ! ইতি প্রীবীরাঙ্গনাকাব্যে উব্বশীপান্রকা নাম 

লাঁখনু এ লিপ বাস মন্দাকিনী-তীরে দশমঃ সগণি। 

একাদশ সর্গ 

নীলধবজের প্রাতি জনা 

| মাহেশ্বরী পুরীর যুবরাজ প্রবীর অশবমেধ-যজ্ঞাব ধারলে,_পার্থ তাহাকে রণে নিহত করেন। 
রাজা নগলধবজ রায় পার্থের সাহত 'বিবাদপরাঙ্মুখ হইয়া সান্ধ করাতে, রাজ্ঞী জনা পূত্রশোকে একান্ত 
কাতর হইয়া এই নিম্নালাখত পান্রকাখান রাজসমণপে প্রেবণ করেন। পাঠকবর্গ মহাভারতীয় অশ্বমেধ- 
পবর্ব পাঠ কাঁরলে ইহার সাঁবাশেষ বৃত্তান্ত অবগত হইতে পাঁরবেন।] 

বাঁজছে রাজ-তোরণে রণবাদ্য আজ; 1 কি কাজ বিলাপে, প্রভুঃ পাল, মহাঁপাল, 
হেষে অশব: গজ্ঞ গজ; ডীড়ছে আকাশে  : ক্ষত্রধর্ম্স, ক্ষত্রকম্ম সাধ ভূজবলে। 
রাজকেতু : মূহুর্মহঃ হুঙকারছে মাতি হায়, পাগলিনী জনা! তব সভামাঝে 
রণমদে রাজসৈন্য:-কিন্তু কোন্ হেতু ও নাচছে নর্তকঁ আজ. গায়ক গাইছে, 
সাঁজছ কি, নররাজ, যুঝিতে সদলে-_ উ্থালছে বাণাধবান! তব সিংহাসনে 
প্রবীর পত্রের মৃত্যু প্রাতাবাধসিতে৯__ বাঁসছে পুত্রহাৎ রপু মিত্রোত্তম এবে! 
নবাইতে এ শোকাশ্ন ফাজ্গনর লোহে২2 সোঁবছ যতনে তুমি আতাথ-রতনে ।_ 
এই তো সাজে তোমারে. ক্ষত্রমীণি তুমি, কি লজ্জা! দুঃখের কথা, হায়, কব কারে 2 
মহাবাহ্! যাও বেগে গজরাজ যথা হতজ্ঞান আজ কি হে পনের বিহনে, 
যমদণ্ডসম শুণ্ড আস্ফালি ননাদে! মাহেশ্বরী-পুরীশবর নীলধব্জ রথাী ? 
টুট করশটীর গর্ব আজি রণস্থলে ! যে দারুণ বাধ, রাজা, আঁধারিলা আজ 
খণ্ডমূশ্ড তার আন শৃল-দণ্ড-ীশরে! রাজ্য. হার পনন্রধনে, হরিলা কি তিনি 
অন্যায় সমরে মূড় নাশিল বালকে: জ্ঞান তবঃ তা না হলে, কহ মোরে, কেন 
নাশ, মহেজ্বাস, তারে! ভূঁলব এ জবালা, ' এ পাষণ্ড পাণ্ডুরথী পার্থ তব পুরে 
এ বিষম জবালা, দেব, ভূলিব সত্বরে! আতাঁথ 2 কেমনে তুমি, হায়. মিন্রভাবে 
জল্মে মৃত্যু-_বিধাতার এ বাঁধ জগতে । পরশ সে কর, যাহা প্রবীরের লোহে 
ক্ষত্রকুল-ররর পুত্র প্রবীর সুমাতি, । লোহিত? ক্ষত্রিয়ধঙ্্ম এই কি. নৃমাঁণ ? 
সম্মখসমরে পাড় গেছে স্বর্গধামে-_ ৷ কোথা ধন, কোথা তূণ, কোথা চণ্ আঁস? 

১৯ উত্বধাম__পাৃথিবী। ১২ 'উবীঁশ-_পৃথিবীপাত, বা রাজা। ১০ ঢেউয়ের শব্দে। 
১৪ জ্বর্গগঞ্গা মন্দাঁকনী। 
১ প্রাতিবধান করতে। ২রন্ডে। পৃহন্তা। 



১৫৬ মধুসদন রচনাবলী 

না ভেদি রিপুর বক্ষ তীক্ষতম শরে 
রণক্ষে্রে, মিম্টালাপে তুষিছ কি তুমি 
কর্ণ তার সভাতলে? কি কাঁহবে, কহ. 

এ কাঁহনী,কি কাহবে ক্ষত্রপাতি যত ? 
নরনারায়ণ-জ্ঞানে, শুনিন পৃজিছ 

পার্থে রাজা, ভন্তিভাবে:_-এ কি ভ্রান্ত তব ? 
হায়, ভোজবালা৪ কুন্তী--কে না জানে তারে, 
স্বৈরিণী*? তনয় তার জারজ অর্জনে 
(কি লজ্জা.) কি গুণে তুমি পূজ. রাজরাথ. 
নরনারায়ণ-জ্ঞানে 2 রে দারুণ বাধ, রথচক্ত যবে, হায়; যবে রহ্গশাপে 
এ কি লীলাখেলা তোর, বুঝিব কেমনে 2 বিকল সমরে, মার, কর্ণ মহাযশাঃ, 

ই 

একমান্র পূত্র দিয়া নালি পুনঃ তারে নাঁশল বর্বর তাঁরে।৯ কহ মোরে, শুনি 

স্বয়ম্বরে। যথাসাধ্য কে যুঝিল, কহ, 
ব্রাহ্মণ ভাবিয়া তারে, কোন্ ক্ষব্ররথঁ, 
সে সংগ্রামে রাজদলে তেই সে তিল! 
দাহল খাশ্ডব দুষ্ট কৃষ্ণের সহায়ে। 
শিখণ্ডীর সহকারে কুরুক্ষেত্র রণে 
পোৌরব-গৌরব ভীঙ্ম বৃদ্ধ পিতামহে 
সংহারিল মহাপার্পী! দ্রোণাচার্য গুরু” 
কি কুছলে দ্রাধম বাঁধল তাহারে, 
দেখ স্মর? বসূন্ধরা গ্রাসলা সরোষে 

অকালে! আছিল মান, তাও কি নাঁশিলি? | মহারথাী-প্রথা কি হে এই, মহারথি ? | 
নরনারায়ণ পার্থঃ কুলটা যে নারী আনায়-মাঝারে আনি মৃগেন্দ্রে কৌশলে 
বেশ্যা-গক্রে তার কি হে জনমিলা আস | বধে ভীরুচিত ব্যাধ: সে মৃগেন্দ্র যবে 
হষীকেশ ? কোন্ শাস্তে, কোন বেদে লেখে- | নাশে বিপু. আৰ্রমে সে নিজ পরারুমে! 
কি পুরাণে এ কাহিনী? দ্বৈপায়ন খষি কি না তুমি জান রাজা? কি কব তোমারে 2 
পাণ্ডব-কীর্তন গান গায়েন সতত। জানিয়া শুনিয়া তবে কি ছলনে ভুল 
সত্যবতীসৃত বাস বিখ্যাত জগতে আত্মশলাঘা১০, মহারাঁথ ? হায় রে ক পাপে, 
ধীবরী জনন, পিতা ব্রাহ্মণ! কাঁরলা রাজ-শিরোমাণ রাজা নীলধবজ আজ 
কামকেলি লয়ে কোলে ভ্রাতবধূদ্বয়ে নতাঁশর..-হে বিধাতঃ !- পার্থের সমীপে? 
ধন্মমাতি*! কি দেখিয়া, বুঝাও দাসীরে, কোথা বীরদর্প তব? মানদর্প কোথা ? 
গ্রাহ্য কর তাঁর কথা, কুলাচার্য তানি চণ্ডালের পদধূলি ব্রা্মণের ভালে 2 
কু-কুলের 2 তবে যদি অবতীর্ণ ভবে কুরঙ্গীর অশ্রুবার নিবায় কি কভু 
পার্থরূপে পীতাম্বর, কোথা পদ্মালয়। দাবানলে? কোকিলের কাকলশ-লহরণী 
ইন্দিরা? দ্রৌপদী বুঝি? আঃ মার, কি সতী! | উচ্চনাদী প্রভঞ্জনে নীরবয়ে১৯ কবে ? 
শাশূড়ীর যোগ্য বধূ! পৌরব-সরসে ভীরুতার সাধনা কি মানে বলবাহু ? 
নালনী! আঁলর সখী, রাঁবর অধীন, শকন্তু বৃথা এ গঞ্জনা৯২। গুরুজন তুমি; 
সমীরণ-ীপ্রয়া! ধিকৃ! হাঁস আসে মুখে, | পাঁড়ব বিষম পাপে গাঞ্জলে তোমারে । 
(হেন দুঃখে) ভাবি যাঁদ পাণ্টালীর কথা। কুলনারী আম, নাথ, বিধির বিধানে 
লোক-মাতা রমা কি হে এ ভ্রস্টা রমণী 2 পরাধীনা! নাহি শান্ত টাই স্ববলে 

জানি আমি কহে লোক রথীকুল-পাতি এ পোড়া মনের বাঞ্থা! দুরন্ত ফাজ্গুনি 
পার্থ! মিথ্যা কথা, নাথ! শববেচনা কর, (এ কৌন্তেয় যোধে ধাতা সৃজলা নাঁশিতে 
সুক্ষ বিবেচক তুমি বিখ্যাত জগতে ।-_ িবেশবসুখ!) নিঃসন্তানা করল আমারে! 

৪ ভোজরাজের কন্যা । ৫ অসতাঁ। 
৬জারজ অজরনে- ইন্দ্রের ওরসে জল্ম বলে এই উীন্ত করেছে জনা। 
৭ কৃষদ্বৈপায়ন ব্যাসের জল্ম-কাহিনীর প্রাত ইঞ্গিত করা হয়েছে। 
& ধৃতরাম্ট্র, পাণ্ডু প্রভাঁতির জন্মপ্রসঙ্গের উল্লেখ । 
১অজুনের বারত্বকী্তগুলির ব্রুটি নির্দেশ করা হয়েছে। জনার দৃষ্টিতে তাঁর গৌরবকাহিনীও 

কলঞ্করুপে বার্শত। অবশ্য এর মধ্যে কিছু যুন্ত নেই এমন কথা বলা যায় না। 
১০ আত্মগোরব। ১১ নশরব করে। ১২1তরস্কার, লাঞ্ছনা । 



বীরাও্গনা কাব্য : একাদশ সর্গ ১৫৭ 

তুমি পাত, ভাগ্যদোষে বাম মম প্রাঁত | খণ্ড শরোমাণ তোর; বিবরে১ ল.কায়ে, 
তুম! কোন্ সাধে প্রাণ ধার ধরাধামে ? ৷ কাঁদ খেদে, মর্, অরে মাঁণহারা ফাঁণ!-- 
হায় রে, এ জনাকীর্ণ ভবস্থল আজ | যাও চলি, মহাবল, যাও কুরুপুরে 
ঠবাজন জনার পক্ষে! এ পোড়া ললাটে । নব মনত পার্থ সহ! মহাযা্রা কারি 
িখিলা বিধাতা যাহা, ফাঁলল তা কালে! ' চাঁলিল অভাগা জনা পুনের উদ্দেশে! 

হা প্রবীর! এই হেতু ধারন কি তোরে, | ক্ষত্র-কুলবালা আম; ক্ষত্র-কুল বধূ; 
দশ মাস দশ দিন নানা যত্ব সয়ে, কিবলা এপ দৃপ্ত 
এ উদরে? কোন্ জন্মে, কোন্ পাপে পাপী ; ছাড়ব এ পোড়া প্রাণ জাহবীর জলে; 
তোর কাছে অভাগিনী, তাই দিলি বাছা, । দোৌঁখব বিদ্মৃতি যাঁদ কৃতান্তনগরে 
এ তাপ? আশার লতা তাই রে ছড়াল? ; লাভ অন্তে! যাঁচ চির বিদায় ও পদে! 
হা পত্র! সোল করে তুই এইরনপে | ফাঁর যবে, রাজপ-রে প্রবোশবে আঁস, 
মাতৃধার ? এই ক রে ছিল তোর মনে? 1 নরে*বর, “কোথা জনা?” বাল ডাক যাঁদ, 

কেন বৃথা, পোড়া আঁখ, বরাষসু১ৎ আজ উত্তীরবে প্রাতধ্বান “কোথা জনা?” বাল! 
বারধারা? রে অবোধ, কে মুছবে তোরে? 
কেন বা জবাঁলস্, মনঃ ? কে জুড়াবে আজ ইতি শ্ীবীরাঙ্গনাকাব্যে জনাপান্রকা নাম 
বাক্য-স্ধারসে তোরে ? পান্ডবের শরে | একাদশঃ সগণি। 

১৩বর্ধণ করিস ১৪ গর্তে । 





চতুদ্দশপদশ কবিতাবলন 
৩ 

উপৰ্লম | বঙ্গভাষা 

যথাবাঁধ বান্দ কাব, আনন্দে আসরে, 1 হে বঙ্গ, ভান্ডারে তব 'বাবধ রতন;-_ 
কহে, যোড় কার কর, গৌড় সুভাজনে;- | তা সবে, (অবোধ আম!) অবহেলা কার, 
সেই আম, ডুব পূর্বে ভারত-সাগরে৯, ' পর-ধন-লোভে মত্ত, কারন ভ্রমণ 
তুলিল যে তলোত্তমা-মুকৃতা যৌবনে; খ্ররেলে ভারা হুল আচছি। 
কাব-গূরু বাল্মীকির প্রসাদে তৎপরে, ' কাটাইনু বহু দিন সুখ পারহার! 
গম্ভশরে বাজায়ে বীণা, গাইল, কেমনে, ূ অনিদ্রায়, নিরাহারে সশপ কায়, মনঃ, 
নাঁশিলা সূমিত্রা-পূত্র, লঙ্কার সমরে, , মজিনু বিফল তপে অবরেণ্যে বার; 
দেব-দৈত্য-নরাতঙক- রক্ষেন্দ্র-নন্দনে২ :*_ 
কজ্পনা দূতীর সাথে ভ্রম বজ-ধামে 
শুনিল যে গোঁপনীর হাহাকার ধৰান, 
(বিরহে বিহহলা বালা হারা হয়ে শ্যামে :) 
বিরহ-লেখন পরে 'লাঁখল লেখনী 
যার, বীর জায়া-পক্ষে বীর পাঁত-গ্রামেৎ. 

কেলিনু শৈবালে; ভুলি কমল-কানন! 
স্বপ্নে তব কুললক্ষন্ী কয়ে দলা পরে.__ 
"ওরে বাছা মাতৃ-কোষে রতনের রাজ. 
এ ভিখারী-দশা তবে কেন তোর আজ ? 
যা ফিরি, অজ্ঞান তুই, যা কমে ফার ঘরে!" 
পালিলাম আজ্ঞা সুখে; পাইলাম কালে 

সেই আম. শুন, যত গৌড়-চড়ামীণ ৷ মাতৃ-ভাষা-রূপে খাঁন, পূর্ণ মণিজালে ॥ 
ূ 

রং | রি 

ইতালশ, খ্যাত দেশ, কাব্যের কানন. ৃ মন 

বহুবিধ পিক যথা গায় মধুস্বরে, 
সঙ্গীত-সুধার রস করি বারষণ, 
বাস্ত আমোদে মন পারি নিরন্তরে : কালিদহে । বাঁস বামা শতদল-দলে 
সে দেশে জনম পৃব্র্বে করিলা গ্রহণ (নিশীথে চন্দ্রিমা যথা সরসীর জলে 
ফ্লান্টিস্কো পেতরাকা" কাব: বাকদেবীর বরে | মনোহরা ।) বাম করে সাপাঁট হেলনে 

কমলে কামিনী আম হেরিনু স্বপনে 

বড়ই যশস্বী সাধু, কাঁব-কুল-ধন, গজেশে, গ্রাঁসছে তারে উগার সঘনে। 
রসনা অমৃতে "সন্ত, স্বর্ণ বীণা করে। গুপ্ীরছে আলপহুঞ্জ অন্ধ পাঁরমলে. 
কাব্যের খাঁনতে পেয়ে এই ক্ষুদ্র মণি, বাহছে দহের বার মৃদু কলকলে ৷ 
স্বমান্দরে প্রদানলা বাণশর চরণে কার না ভোলে রে মনঃ, এ হেন ছলনে ! 
কবান্দ্র: প্রসন্নরভাবে গ্রাহলা জননী কাঁবতা-পও্কজ-রাঁব, শ্রীকাীবকঙ্কণ, 
(মনোনীত বর দয়া) এ উপকরণে। । ধন্য তামি বঙ্গভুমে !৭ যশঃ-সুধানানে 
ভারতে ভারতী-পদ উপযুন্ত গাঁ. ৷ অমর কাঁবলা তোমা অমরকারণী 
উপহার রুপে আজ অরাপ রতনে ॥৬ . বাগ্দেবী! ভোগিলা দুখ জীবনে, ব্রাহ্মণ, 

১ ভারত-সাগরে__মহাভারতরূশপ সমুদ্রে। 'তিলোত্তমাসম্ভবের কাঁহনী মহাভারত থেকে সওকলিত। 
২ মেঘনাদবধ কাব্যের উল্লেখ করা হয়েছে। 
ব্রজাঙ্গনা কাব্যের কথা বলা হয়েছে। ৪ বীরাত্গনা কাব্যের উল্লেখ। 
« ফ্রাণ্টিস্কো পেতরাকা- চতুর্দশ শতাব্দীর ইতালীয় কবি। সনেটের জল্মদাতারূ্পে প্রাসদ্ধ। 
৬ কাবকৃত মন্তব্য আছে এর পরে-“ফরাসীস দেশস্থ ভরসেলস্ 'নগ্ররে। ১৮৬৫ শ্রীন্টাব্দে।” 
« কাবকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবতণা ষোড়শ শতাব্দীর শেষ*্সীমার কবি। তাঁর চন্ডীমঞ্গল কাব্যে 

কমলে কামন্পর যে চিত্র আঁঞ্কত, বর্তমান সনেটে তাই-ই উপকরণরূপে গৃহীত। 



১৬০ মধ্স্দন রচনাবলী 

এবে কে না পৃজে তোমা, মজি তব গানে ১ | জড়াতে গৌড়ের তৃষা সে বিমল জলে! 
বঙ্গ-হৃদ-ইদে চণ্ডী কমলে কামিনী ॥ 

€& 

অন্নপর্ণার ঝাঁপ 
মোহিনী-রুপসী-বেশে ঝাঁপি কাঁখে কারি, 

পাঁশছেন, ভবানন্দ, দেখ তব ঘরে 
অন্নদা!* বাহছে শূন্যে সঙ্গীত-লহরা, 
অদৃশ্যে অপসরাচয় নাচছে অন্বরে ।-_ 
দেবীর প্রসাদে তোমা রাজপদে বার, 
রাজাসন, রাজছন্ত্, দিবেন সত্বরে 
রাজলক্ষনী; ধন-ন্রোতে তব ভাগ্যতার 
ভাঁসবে অনেক দিন, জননীর বরে। 
কিন্তু চিরস্থায়ী অর্থ নহে এ সংসারে; 
চণ্লা ধনদা রমা, ধনও চণ্ল; 
তবু কি সংশয় তব জিজ্ঞাস তোমারে ? 
তব বংশ-যশঃ-ঝাঁপ-_অন্নদামগ্গল-_ 
যতনে রাখবে বঙ্গ মনের ভাণ্ডারে, 
রাখে যথা সুধামৃতে চন্দ্রের মণ্ডলে 

৬ 

কাশীরাম দাস 
চন্দ্রচড়*-জটাজালে আছলা যেমতি 

জাহবী,৯ ভারত-রস খাঁষ দ্বৈপায়ন, 
ঢাল সংস্কৃত-হুদে রাঁখলা তেমাতি: 
তৃষ্ণায় আকুল বঙ্গ কাঁরত রোদন । 
কঠোরে গঙ্গায় পৃঁজ ভগীরথ ব্রতী, 
(সুধন্য তাপস ভবে, নর-কুল-ধন!) 
সগর-বংশের যথা সাধিলা মূকতি, 
পাঁবন্িলা আন মায়ে, এ তিন ভুবন; 
সেই রূপে ভাষা-পথ খনান স্ববলে, 
ভারত-রসের ম্রোতঃ আনিয়াছ তুমি 

৷ নারবে শোঁধতে ধার কভু গৌঁড়ভাম। 
। মহাভারতের কথা অমৃত-সমান। 
| হে কাশি, কবীশদলে তুমি পুণ্যবান॥ 

৭ 

কাত্তবাস 

ৰ 
| 
ঃ 
| জনক জন্গনী তব দলা শৃভ ক্ষণে 
ৰ কাত্তবাস নাম তোমা '_কীর্তর বসাতি 
৷ সতত তোমার নামে সবঙ্গ-ভবনে, 
৷ কোকিলের কণ্ঠে যথা স্বর. কাঁবপাঁত, 
। নয়নরঞ্জন-রূপ কুসমম যৌবনে, 
| রাম মাণকের দেহে! আপাঁন ভারতন, 
। বাঁঝ কয়ে দিলা নাম নিশার স্বপনে, 
। পূব্বজনমের তব স্মার হে ভকতি! 
: পবন-নন্দন হন, লাঁঙ্ঘ ভনমবলে 
। সাগর, ঢালিলা যথা রাঘবের কানে 
সীতার বারতা-রৃপ সঙ্গীত-লহরণী ;৯৯_ 
তেমাতি, যশাস্ব, তুমি সবঙ্গ-মণ্ডলে 
গাও গো রামের নাম সমধুূর তানে, 
কাঁবীপতা বাল্মীকিকে তপে তুষ্ট কার! 

৮ 

জয়দেব 

চল যাই, জয়দেব, গোকুল-ভবনে 
। তব সঙ্গে, যথা রঙ্গে তমালের তলে 
ৰ শাখপুচ্ছ-চূড়া িরে, পীত ধড়া গলে 
৷ নাচে শ্যাম, বামে রাধা- সৌদামনী ঘনে 1 
৷ না পাই যাদবে যাঁদ, তুমি কৃতৃহলে 
ৰ পৃরিও নিকুঞ্জরাজী বেণুর স্বননে! 
ভুলবে গোকুল-কুল এ তোমার ছলে,__ 
ূ নাচিবে শাখনী সুখে, গাবে পিকগণেত_ 

* অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগের কবি ভারতচন্দ্র রায় অন্নদামঙ্গল কাব্যে অন্নদাদেবীর হারহোড়ের গৃহ 
থেকে ভবানন্দ-ভবনে যান্রার যে বর্ণনা দিয়েছেন, এই সনেটের উপাদান সেখান থেকে সঙ্কলিত। 

১ চন্দ্রচূড়_চন্দ্র চূড়ায় যার, অর্থাৎ মহাদেব । 
৯০ ভগ্ণীরথের গঙ্গা আনয়নের পৌরাণিক বৃত্তান্তে মহাদেবের জটাজালে গঙ্গাব আবদ্ধ হয়ে যাওয়া 

এবং ভগণীরথের সাধনায় মান্তর কথা আছে। 
৯৯ লঙ্কার অশোককাননে সীতা 'আবদ্ধ এ খবর রামকে এনে দিল হনূমান। 
১২ সৌদামিনী ঘনে_মেঘের কোলে বিদ্যুতের নৃত্য। 



চতুদ্দ্শপদণী কাঁবতাবলশ 

বাহবে সমীর ধীরে স্স্বর-লহরী,_ 
মৃদূতর কলকলে কাঁলন্দী আপাঁন 
চাঁলবে! আনন্দে শুনি সে মধুর ধান, 
ধৈরজ ধার কি রবে ব্জের সুন্দরী 2 
মাধবের রব, কাবি, ও তব বদনে, 
কে আছে ভারতে ভক্ত নাহ ভাব মনে ? 

৯ 

কাঁলদাস 

কাঁবতা-ীনকুর্জে তাঁমি পিককৃল-পাঁত! 
কার গো না মজে মনঃ ও মধুর স্বরে 2 

শুনিয়াছি লোক-মুখে আপাঁন ভারতী, 
সাজ মায়াবলে সরঃ বনের ভিতরে, 
নব নাগরীর বেশে তুষিলেন বরে 
তোমায় :১৩ অমৃত রসে রসনা 'সকাতি, 
আপনার স্বর্ণ বীণা অরাঁপলা করে '-- 
সতা কি হে এ কাঁহনী, কহ, মহামাত 2 
শমথ্যা বা ক বলে বাল! শৈলেন্দ্র-সদনে, 
লাভ জল্ম মন্দাঁকনন (আনন্দ জগতে!) 
নাশেন কলুষ যথা এ তিন ভুবনে: 
সঙ্গীত-তরঙ্গ তব উত্থাল ভারতে 
(পণাভূমি!) হে কবীন্দ্র, সুধা-বারষণে, 
দেশ-দেশান্তরে কর্ণ তোষে সেই মতে 

১০ 

মেঘদত 

কামী যক্ষ দগ্ধ, মেঘ, বিরহ-দহনে, 
দূত-পদে বার পূর্বে তোমায় সাঁধল 
বাহতে বারতা তার অলকা-ভবনে 
যেখানে বিরহে প্রিয়া ক্ষুপ্র মনে ছিল। 
কত যে মিনাতি কথ। কাতরে কাহল 

তব পদতলে সে, তা পড়ে কি হে মনেও 
জান আমি, তৃষ্ট হয়ে তার সে সাধনে 
প্রদানিলা তুমি তারে যা কিছ যাঁচল: 
তেই গো প্রবাসে আজি এই ভিক্ষা করি. 
দাসের বারতা লয়ে যাও শঘ্রগাতি 

১৬১ 

বিরাজে, হে মেঘরাজ, যথা সে যুবতী, 
অধীর এ "হয়া, হায়, যার রূপ স্মার! 
কুসুমের কানে স্বনে মলয় যেমৃতি 
মৃদু, নাদে, কয়ো তারে, এ বিরহে মার! 

১১ 

গরুড়ের বেগে, মেঘ, উড় শুভক্ষণে। 
সাগরের জলে সুখে দোখবে, সুমাতি, 
ইন্দ্রধনুঃ-চূড়া শিরে ও শ্যাম মূরাতি, 
প্রজে যথা ব্রজরাজ যমুনা-দর্পণে 

হেরেন বরাঙ্গ, যাহে মাঁজ ব্রজাঙ্গনে 

দেয় জলাঞ্জাঁল লাজে! যাঁদ রোধে গাঁতি 
(তোমার, পব্বত-বন্দ, মান্দ্র ভীম স্বনে 
বাঁর-ধারা-রূপে বাণে বিধো, মেঘপাঁত, 
তা সকলে. বীর তুম; কারে ডর রণেও 

. এ দূর গমনে যাঁদ হও ক্লান্ত কভু, 
কামর দোহাই দয়া ডেকে গো পবনে 

বাহতে তোমার ভার। শোভবে, হে প্রভু, 
খগেন্দ্রে৪ উপেন্দ্র”-সম, তুমি সে বাহনে 
কোস্তুভের৯« রূপে পরো- তাঁড়ত-রতনে ॥ 

১২ 

“বউ কথা কও” 
কি দুখে, হে পাঁখ, তুমি শাখার উপরে 

বাস, বউ কথা কও. কও এ কাননে 2 
মানিন ভাঁমন১৭ ক হে, ভামের গুমরে, 

' পাখা-সপ ঘোমটায় ঢেকেছে বদনে 2 

। 

তেই সাধ তারে তম মিনাত-বচনে 2 
তেই হে এ কথাগ্াীল কাঁহছ কাতরে 2 
বড়ই কৌতুক, পাঁখ, জনমে এ মনে” 
নর-নারী-রঙ্গ ক হে বহাঙ্গনী করে ও 
সত্য যাঁদ, তবে শন, দিতেছি যুকাত: 
(শিখাইল ীশখোঁছি যা ঠোক এ কু-দায়ে) 
পবনের বেগে যাও যথায় যুবতী: 

“ক্ষম, প্রিয়ে” এই বাল পড় গিয়া পায়ে! 
কভু দাস, কতু প্রভু, শুন. ক্ষ-প্-মাত, 
প্রেম-রাজ্যে রাজাসন থাকে এ উপায়ে ॥ 

১০ কালদাসের কবিস্বলাভ বিষয়ে প্রচলিত কিদ্বদন্তীর উল্লেখ। * 
১৪ খগেন্দ্র পাক্ষরাজ গরুড়। 
১৬ কৌদস্তুভ-_বিষূর বক্ষে স্থাপ্তি মাঁণ। 

মধু_-১১ 

১৫ উপেন্দ্র বিষ | ৪ 

১৪ কোপবতশী রমণী । 



৯৬৭ 

১৩ 

পারচয় 

যে দেশে উদয়ি রাব উদয়-অচলে, 
ধরণীর বিম্বাধর চুম্বেন আদরে 
প্রভাতে; যে দেশে গেয়ে, সমধুূর কলে. 
ধাতার প্রশংসা-গীতি, বহেন সাগরে 
জাহ্বী; যে দেশে ভেদি বারিদ১*-মণ্ডলে 
(তুষারে বাঁপত বাস উদ্ধর্য কলেবরে. 
রজতের উপবাঁত শ্োতঃ-রৃপে গলে.) 
শোভেন শৈলেন্দ্র-রাজ, মান-সরোবরে* 
(স্বচ্ছ দরপণ!) হেরি ভীষণ মূরাতি:_ 
যে দেশে কুহরে পিক বাসন্ত কাননে: 
দিনেশে যে দেশে সেবে নালন যুবতী ;-- 
চাঁদের আমোদ যথা কুমুদ-সদনে -_ 
সে দেশে জনম মম; জননশী ভারতী; 
তেই প্রেম-দাস আমি, ওলো বরাঙ্গনে! 

১৪ 

কে না জানে কাব-কুল প্রেম-াস ভবে. 
কুসুমের দাস যথা মারুত, সুন্দরি. 
ভাল যে বাঁসব আম, এ বিষয়ে তবে 
এ বৃথা সংশয় কেন? কুসুম-মঞ্জরী 
মদনের কুঞ্জে তৃমি। কভু পক-রবে 
তব গুণ গায় কাব; কভু রূপ ধরি 
আলির, যাচে সে মধু ও কানে গুুঞ্জরি. 
ব্রজে যথা রসরাজ রাসের পরবে 1২” 
কামের নিকু্জ এই! কত যে কি ফলে. 
হে রাঁসক, এ নিকুঞ্জে, ভাব দেখ মনো? 
সরঃ তাঁজ সরোজনী ফাঁটিছে এ স্থলে, 
কদম্ব, 'বাম্বকা, রম্ভা, চম্পকের সনে। 
সাপিনঈরে হেরি ভয়ে লুকাইছে গলে 
কোকিল: কুরঙ্গ গেছে রাখ দু-নয়নে '২১ 

৯৫ 

যশের মান্দর 

সুবর্ণ দেউল আমি দোখনু স্বপনে 
আঁত-তুঙ্গ শৃঙ্গ শিরে! সে শৃত্গের তলে, 

১৮ বারদ- মেঘ। | 

সপ পপ শীশটি শশীশীস্ীী ৮ শশা সা ীশীসশীশী শী শী পাস সপসাপপ্পপস্সপ পা পিপাী সী শপ পীশা সী শিপ শশী শাস্তি টা ৮৮৮৮৮৮৮৮৮পেসপসপসসস পপস্পসপ সপ 

মধূস্দন রচনাবলন 

বড় অপ্রশস্ত 'সপড় গড়া মায়া-বলে, 
বহাাবধ রোধে রুদ্ধ উদ্ধর্যগামশী জনে! 
তবুও উঠতে তথা_সে দুর্গম স্থলে 
কারছে কঠোর চেস্টা কম্ট সাহ মনে 
বহু প্রাণী। বহহ প্রাণী কাঁদছে বিকলে, 
না পার লাভতে যত্রে সে রত্ব-ভবনে। 
ব্যাথল হৃদয় মোর দোঁখি তা সবারে । 

িয়রে দাঁড়ায়ে পরে কহিলা ভারত৭, 
মৃদু হাসি: “ওরে বাছা, না দিলে শকাঁতি 
আম, ও দেউলে কার সাধ্য বারে 2 
যশের মান্দির ওই; ওথা যার গাঁতি, 
অশন্ত আপাঁন যম ছ:ইতে রে তারে!" 

১৬ 

কাঁৰ 
কে কবি-কবে কে মোরে? ঘটকাল করি, 

শবদে শবদে 'বয়া দেয় যেই জন, 
সেই কি সে যম-দমী2 তার শিরোপার 
শোভে কি অক্ষয় শোভা যশের রতন 2 
সেই কাব মোর মতে, কল্পনা সূন্দরী 
যার মনঃ-কমলেতে পাতেন আসন, 
অস্তগামি-ভানু-প্রভা-সদৃশ 'বিতরি 
ভাবের সংসারে তার 'সুবর্ণ-কিরণ। 
আনন্দ, আক্ষেপ, ক্রোধ. যার আজ্ঞা মানে: 
অরণ্যে কূসৃম ফোটে যার ইচ্ছা-বলে ; 
নন্দন-কানন হতে যে সম্জন আনে 

পারিজাত কুসুমের রম্য পাঁরমলে : 
মরুভূমে__তুষ্ট হয়ে যাহার ধেয়ানে 
বহে জলবতণ নদী মৃদু কলকলে। 

১৫ 

দেব দোল 

ওই যে শানছ ধান ও নিকুঞ্জ-বনে, 
ভেবো না গুঞ্জরে আল চুন্বি ফুলাধরে; 
ভেবো না গাইছে পিক কল কৃহরণে, 
তুঁষিতে প্রত্যষে আজ খতু-রাজেশ্বরে! 
দেখ, মশীল,২০ ভন্তজন, ভান্তুর নয়নে, 
অধোগামী দেব-গ্রাম উজ্জবল-অম্বরে_ 

১৯ মান-সরোবরে_ মানস সরোবরে। 

২০রাসপূর্ণিমায় ব্রজধামে কৃষ্ণের রাধা ও গোপখীদের সঙ্গে প্রণয়লীলার প্রসঙ্গ । 
২» নারীরূপের বর্ণনা । ২২রোধে রুদ্ধ_ প্রাতিবন্ধকের দ্বারা বন্ধ । ২৩উন্মীলিত করে। 



চতুদ্র্শপদী কাঁবতাবলণ 

আসছেন সবে হেথা_এই দোলাসনে-_ 
পৃজিতে রাখালরাজ- রাধা-মনোহরে ! 
স্বগাঁয় বাজনা ওই! িককুল কবে, 
কবে বা মধূপ, করে হেন মধু-ধবান ? 
ন্নরের বীনা-তান অপ্সরার রবে! 
আনন্দে কুসুম-সাজ ধরেন ধরণ, 
নন্দন-কানন-জাত পাঁরমল ভবে 
[বতরেন বায়ু-ইন্দ্র» পবন আপাঁন! 

৯৮ 

শ্রীপণমশী 

নহে দন দূর, দেবি, যবে ভূভরতে 

ও তব ধবল ম্মার্ত সুদল কমলে ;- 
কন্তু চিরস্থায়ী পূজা তোমার জগতে! 
মনোরুপ-পদ্ম যান রোপিলা কৌশলে 
এ মানব-দেহ-সরে, তাঁর ইচ্ছামতে 
সে কুসূমে বাস তব, যথা মরকতে 
শকম্বা পদ্মরাগে জ্যোতিঃ নিত্য ঝলঝলে! 
কাঁবর হৃদয়-বনে যে ফুল ফাঁটবে, 
সে ফৃল-অঞ্জাল লোক ও রাঙা চরণে 
পরম-ভকাঁতি-ভাবে চিরকাল 'দবে 
দশ দশে, যত দন এ মর ভবনে 
মনঃ-পদ্ম ফোটে, পূজা, তুমি, মা. পাইবে" 
ক কাজ মাঁটর দেহে তবে, সনাতনে ? 

১৪) 

কাঁবতা 

অন্ধ যে, কি রুপ কবে তার চক্ষে ধরে 
নালনী2 রোঁধলা বাধ কর্ণ-পথ যার, 
লভে ক সে সুখ কভু বীণার সুস্বরে 2 
ক কাক, কি পিকধবনি,সম-ভাব তার' 
মনের উদ্যান-মাঝে, কুসুমের সার 
কাঁবতা-কুস্ম-রত্ব!-দয়া কার নরে, 
কাঁব-মুখ-বক্ষ-লোকে উীর অবতার 
বাণীরূপে বণাপাঁণ এ নর-নগরে | 
দূম্সাত সে জন, যার মনঃ নাহ মজে 
কাঁবতা-অমৃত-রসে! হায়, সে দুর্মৃতি, 

১৬৩ 

পুস্পাঞ্জীল দিয়া সদা যে জন না ভজে 
ও চরণপদ্ম, পদ্মবাঁসিন ভারত! 

কর পাঁরমলময় এ হিয়া-সরোজে-_ 
তুষ যেন বিজ্ঞে, মা গো, এ মোর 'মনাতি। 

০ 

আঁশ্বন মাস 

স-শ্যামাঙ্গ বঙ্গ এবে মহাব্রতে রত। 
এসেছেন ফিরে উমা, বংসরের পরে, 
মাহষমার্দনীরূপে ভকতের ঘরে; 
বামে কমকায়া রমা, দাক্ষণে আয়ত- 
লোচনা বচনেশবর+২, স্বর্ণবীণা করে; 
শাখপৃন্ঠে শাখধবজ, যাঁর শরে হত 
তারক-_অসুরশ্রেম্ঠ; গণ-দল যত, 
তার পাত গণদেব, রাঙা কলেবরে 
কার-শরঃ; আঁদ্রক্ম বেজ্দর বচনে। 
এক পদ্মে শতদল! শত রূপবতী 
নক্ষত্রমণ্ডলশ যেন একন্রে গগনে! 
কক আনন্দ! পূর্ব কথা কেন কয়ে, স্মৃতি, 
আ'নছ হে বার-ধারা আজ এ নয়নে 2 
ফলিবে কি মনে পুনঃ সে পূর্ব ভকাঁতি 2 

২৯ 

সায়ংকাল 

চেয়ে দেখ, চলিছেন মৃদে৬ অস্তাচলে 
দনেশ, ছড়ায়ে স্বর্ণ রত্ব রাশ রাশ 
আকা”শ। কত বা যত্বে কাদাম্বনী আসি 
ধারতেছে তা সবারে সুনর্ল আঁচিলে!_ 
কে না জানে অলঙ্কারে অঙ্গনা বিলাস ? 
আঁত-ত্বরা গাঁড় ধনশী দৈব-মায়া-বলে 
বহুবিধ অলঙ্কার পারবে লো হাঁস, 
কনক-কঙ্কণ হাতে, স্বর্ণমালা গলে! 
সাজাইবে গজ, বাজ": পব্বতের শিরে 
সুবর্ণ কিরাঁট দিবে: বহাবে অম্বরে 

' নদস্ত্রোতঃ, উজ্জ্লিত স্বর্ণবর্ণ নীরে! 
_সুবর্ণের গাছ রোপি, শাখার উপরে 
হেমাঙ্গ বহঙ্গ থোবে এ বাজশ কার রে 
শুভ ক্ষণে 'দ্রনকর কর-দান করে! 

২৪ বায়ু-ইন্দ্র__বায়ুদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। গ্রীক কল্পনার ছায়াপ্রত লক্ষণীয়। 
২৫ সরস্বতাঁ। ২৬ মৃদুভাবে, ধারে 'ধারে। 



১৬৪ 

ছু 

সায়ংকালের তারা 

কার সাথে তুলানবে, লো সুর-সন্দরি, 
ও রূপের ছটা কাব এ ভব-মণ্ডলে £ 
আছে কি লো হেন খাঁন, যার গর্ভে ফলে 
রতন তোমার মত, কহ, 
গোধূলির ? [ক ফাঁণনী, যার সু-কবরী 
সাজা সে তোমা সম মাঁণর উজ্জবলে £_ 

ক্ষণমাত্র দোৌখ তোমা নক্ষত্র-মণ্ডলে 
ণক হেতু? ভাল ি তোমা বাসে না শব্বরী ; 
হের অপর্প রূপ বাঁঝ ক্ষু্ মনে 
মাননী রজনী রাণী, তেই অনাদরে 
না দেয় শোভিতে তোমা সখাঁদল-সনে, 

যবে কোল করে তারা সুহাস-অম্বরে 2 
শকন্তু কি অভাব তব, ওলো বরাঙ্গনে- 
ক্ষণমার্র দেখ মুখ, চির আখ স্মরে! 

২৩ 

নিশা 

বসন্তে কুসূম-কুল যথা বনস্থলে, 

চেয়ে দেখ, তারাচয় ফুটছে গগনে, 
মৃগাক্ষি!-সুহাস-মুখে সরসীর জলে, 
চান্দ্রমা কাঁরছে কেলি প্রেমানন্দ-মনে । 
কত যে কি কহিতেছে মধুর স্বননে 
পবন- বনের কাব, ফলল্প ফহল-দলে, 
বুঝিতে কি পার. প্রয়ে 2 নাঁরবে কেমনে, 
প্রেম-ফুলেশ্বরী তুমি প্রমদা-মন্ডলে২৭ ? 

এ হৃদয়, দেখ, এবে ওই সরোবরে,- 
চান্দ্রমার রূপে এতে তোমার মৃবতি' 
কাল বাঁল অবহেলা, প্রেয়াস. যে করে 
ণনশায়, আমার মতে সে বড় দুম্মাত। 

হেন সুবাঁসত *বাস, হাস নস্ধ করে 
যার, সে কি কভু মন্দ, ওলো রসবাঁত ? 

৯৪ 

টির নালা 

_ ২ প্রমদামন্ডলে_ নারীমণ্ডলীতে। 

মধুসূদন রচনাবলশী 

অগণ্য জোনাকীবরজ, এই তরুতলে 
পৃঁজতে রজনী-যোগে বৃষভ-বাহনে২৮। 
ধৃপর্প পরিমল অদূর কাননে 
পেয়ে, বহিতেছে তাহে হেথা কুতৃহলে 
মলয়; কোমুদী, দেখ, রজত-চরণে 
বীচি-রব-রূপ পাঁর নূপুর, চণ্চলে 
নাচিছে: আচার্যা-রূপে এই তরু-পাঁত 
উচ্চারছে বীজমন্র। নীরবে অম্বরে, 
তারাদলে তায্ানাথ করেন প্রণাতি 
(বোধ হয়) আরাধিয়া দেবেশ শঙ্করে' 
তুমিও, লো কল্লোলিনি, মহাব্রতে ব্রতী,_ 

সাজায়েছ, 'দব্য সাজে. বর-কলেবরে' 

৫ 

ছায়াপথ 

কহ মোরে, শাশীপ্রয়ে, কহ, কৃপা কার, 

কার হেতু নিত্য তুমি সাজাও গগনে, 
এ পথ, _উজ্জবল কোটি মাঁণর কিরণে 2 
এ সুপথ দিয়া কি গো ইন্দ্রাণী সুন্দরী 
আনন্দে ভেটিতে যান নন্দন-সদনে 

মহেন্দ্রে সঙ্গেতে শত বরাঙ্গন অপ্সরী, 
মালনি ক্ষণেক কাল চারু তারা-গণে__ 
সোন্দর্যে ;2_এ কথা দাসে কহ, বিভাবরি! 
রাণী তুমি: নীচ আম: তে*ই ভয় করে, 
অনুচিত ববেচনা পার কাঁরবারে 
আলাপ আমার সাথে: পবন-ীকঙ্করে- 

ফুল-কুল সহ কথা কহ দয়া যারে, 
দেও কয়ে; কাঁহবে সে কানে, মৃদুস্বরে, 
যা কিছু ইচ্ছহ, দোব, কহিতে আমারে! 

৩৬ 

কুসমে কট 

কি পাপে, কহ তা মোরে, লো বন-সুন্দরি, 
কোমল হৃদয়ে তব পাঁশল._ক পাপে 
এ বিষম যমদূত ? কাঁদে মনে কার 
' পরাণ যাতনা তব: কত যে কি তাপে 
: পোড়ায় দুরন্ত তোমা, িষদন্তে হরি 
| বিরাম দবস নিশি! মৃদে কি বিলাপে 

২৮ বৃষভ-বাহনে-_মহাদেবকে। 
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এ তোমার দুখ দোঁখ সখী মধুকরণী, 
উড়ি পাঁড় তব গলে যবে লো সে কাঁপে? 
বিষাদে মলয় ক লো. কহ. সুবদনে, 
[ন*্বাসে তোমার ক্লেশে, যবে লো সে আসে 
যাঁচতি তোমার কাছে পঁরিমল-ধনে ১ 
কানন-চন্দ্রিমা তুমি কেন রাহ-গ্রাসে 2 
মনস্তাপ-রৃূপে রিপু. হায়, পাপ-মনে, 
এইর্পে, রৃপবাতি, নিত্য সুখ নাশে! 

১০ 

বটবৃক্ষ 

দেব-অবতার ভাব বন্দে যে তোস্ারে, 
নাহি চাহে মনঃ মোর তাহে নিন্দা কার, 
তরুরাজ' প্রত্যক্ষতঃ ভারত-সংসারে. 
বাধর করুণা তুম তরু-রৃপ ধাঁর' 
জীবকুল-হিতোঁষণন, ছায়া সু-সুন্দরী, 
তোমার দুহতা, সাধু! যবে বসুধারে 

দগধে আগ্নেয় তাপে, দয়া পরিহরি, 
মিহর, আকুল জব বাঁচে পৃজি তাঁরে। 
শত-পত্রময় মণ্ে. তোমার সদনে, 
খেচর-_ আঁতাথ-ব্রজ, বরাজে সতত, 
পদ্মরাগ ফলপুঞ্জে ভুর্জি হৃস্ট-মনে : 
মদু-ভাষে মিষ্টালপ কর তুমি কত, 
মিণ্টালাপ, দেহ-দাহ শতাঁল যতনে ' 
দেব নহ: কিন্তু গুণে দেবতার মত। 

৮ 

সৃষ্টিকর্তা 
কে সজিলা এ সুবিশ্বে, জিজ্ঞাঁসব কারে 

এ রহসা কথা, বিশ্বে, আম মন্দমাতি 2 
পার যাঁদ, তুমি দাসে কহ. বসমাতি :-_ 
দেহ মহা-দীক্ষা, দোব, ভিক্ষা, চিনিবারে 
তাঁহায়, প্রসাদে যাঁর তুমি, রূপবাঁতি-_ 
ভ্রম অসম্দ্রমে২৯ শৃন্যে' কহ, হে আমারে, 
কে তিনি, 'দিনেশ রাঁব, কার এ 'মিনাতি, 
যাঁর আদি জ্যোতিঃ, হেম-আলোক সপ্টারে 
তোমার বদন, দেব, প্রত্যহ উজ্জবলে ? 

অধম চিনিতে চাহে সে পরম জনে. 

২৯ এখানে নিভরয়ে। 

যাহার প্রসাদে তম নক্ষত্র-মণ্ডলে 
কর কোল নিশাকালে রজত-আসনে, 
নিশানাথ। নদকুল, কহ কলকলে, 
কিম্বা তুম, অম্বুপাতি, গম্ভীর স্বননে। 

৯ 

স্যয 

এখনও আছে লোক দেশ দেশান্তরে 
দেব ভাবি পূজে তোমা, রাব দিনমাণি, 
দৌখ তোমা দিবামুখে উদয়-শিখরে, 
লুটায়ে ধরণীতলে, করে স্তৃতি-ধ্ৰনি; 
আশ্রোর কথা, সূর্য, এ না মনে গাঁণ। 
অসম মহিমা তব যখন প্রখরে 
শোভ তুমি, বিভাবসু. মধ্যাহ্নে অম্বরে 
সমুজ্জবল করজালে আবার মোঁদনী! 
অসম মাহমা তব, অসনম*শকতি, 
হেম-জ্যোতিঃ-দাতা তুমি চন্দ্র-গ্রহ-দলে ; 
উব্বরা তোমার বীষ্ে সতাীঁ বসমতাঁ: 
বারিদ, প্রসাদে তব, সদা পূর্ণ জলে: 

কোট রাঁব শোভে 'নত্য যাঁর পদতলে ! 

৩০ 

সীতাদেৰ" 
অনূক্ষণ মনে মোর পড়ে তব কথা, 

বৈদেহ'! কখন দোঁখ, মুদিত নয়নে, 
একাকিনী তুমি. সাতি, অশোক-কাননে., 
চার দিকে চেডীবন্দ, চন্দ্ুকলা যথা 
আচ্ছন্ন মেঘের মাঝে ' হায়, বহে বৃথা 
পদ্মাক্ষি, ও চক্ষুঃ হতে অশ্রু-ধারা ঘনে! 
কোথা দাশরাঁথ শর কোথা মহারথী 
দেবর লক্ষণ, দেবি, চিরজয়ী রণে? 
ক সাহসে, সৃকেশিনি, হরিল তোমারে 
রাক্ষস” জানে না মূ, ক ঘাঁটবে পরে! 

রাহু-গ্রহ-রূপ ধার বিপাত্ত আঁধারে 
জ্ঞান-রাঁব, যবে বাঁধ 'বিড়ম্বন করে! 

মজিবে এ রক্ষোবংশ, খ্যাত ন্রিসংসারে, 
ভুকম্পনে দ্বপ যথা অতল সাগরে ! 
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৩১ 

মহাভারত 

কম্পনা-বাহনে সুখে করি আরোহণ, 
উতরিনু, যথা বসি বদরণীর তলে, 
করে বীণা, গাইছেন গীত কুতূহলে 
সত্যবতী-সুত কাব. খাঁষকুল-ধন! 
শুনিনু গম্ভীর ধবানি; উল্মীল নয়ন 
দেখিনু কৌরবেশবরে.* মত্ত বাহুবলে; 
দেখিনু পবন-পত্রে৯ ঝড় যথা চলে 
হনগকারে !«২ আইলা কর্ণ সূয্যের নন্দনৎ 
তেজস্বী। উজ্জবাল যথা ছোটে অনম্বরে 
নক্ষন্র, আইলা ক্ষেত্রে পার্থ মহামাতি, 
আলো কার দশ দশ, ধার বাম করে 
গান্ডীবতত প্রচন্ড-দণ্ড-দাতা 'রিপু প্রাতি।০ 
তরাসে আকুল হৈনু্ এ কাল সমরে, 
দবাপরে গোগৃহ-রণে উত্তর যেমাতি।০৬ 

৩৭ 

শন্দন-কানন 

লও দাসে, হে ভারাতি, নন্দন-কাননে, 
যথা ফোটে পাঁরজাত: যথায় উ্বশী._ 
কামের আকাশে বামা চির-পূর্ণ-শশন- 
নাচে করতাল দয়া বীণার স্বননে : 
যথা রম্ভা, তিলোত্তমা, অলকা রুপসী 
মোহে মনঃ সূমধূর স্বর বারষণে-- 
মন্দাকিনন বাহনীর স্বর্ণ তারে বাঁস, 
শমশায়ে সু-কণ্ঠ-রব বীচর বচনে' 
যথায় শাশরের বিন্দু ফলল্ল ফুল-দলেৎ১') 
সদা সদাঃ: যথা আলি সতত গুুঞ্জরে : 
বহে যথা সমাঁরণ বাহ পাঁরমলে; 
বাঁস যথা শাখা-মূখে কোকিল কুহরে; 
লও দাসে;: আঁখ দিয়া দোঁখ তব বলে 
ভাব-পটে কল্পনা যা সদা চিত্র করে। 

০০ কৌরবে*বর-_ দূর্যোধন । 
০২ দূর্যোধন-ভীমের গদাযুদ্ধের প্রসঙ্গ। 

৩৩ 

সরস্বতঁ 
তপনের তাপে তাঁপ পাঁথক যেমাঁত 

পড়ে গিয়া দড়ে রড়ে ছায়ার চরণে; 
তৃষাতুর জন যথা হেরি জলবতণ 
নদীরে, তাহার পানে ধায় ব্যগ্র মনে 
পিপাসা-নাশের আশে; এ দাস তেমাঁত, 
জবলে যবে শ্রাণ তার দুঃখের জ্লনে, 
ধরে রাঙা পা দুখানি, দেবি সরস্বাতি'_ 
মার কোল-সম, মা গো. এ তিন ভূবনে 
আছে কি আশ্রম আর₹ নয়নের জলে 
ভাসে শিষ্ধু যবে. কে সান্ত্বনে তারে? 
কে মোচে আঁখর জল অমনি আঁচলে 2 
কে তার মনের খেদ নিবারতে পারে, 
মধুমাখা কথা কয়ে, স্নেহের কৌশলে ৮ 
এই ভাবি, কপাময়ি, ভাব গো তোমারে! 

৩৪ 

কপোতাক্ষ নদ 

সতত, হে নদ, তুমি পড় মোর মনে। 
সতত তোমার কথা ভাবি এ বিরলে: 
সতত (যেমাতি লোক নিশার স্বপনে 
শোনে মায়া-যল্ধন) তব কলকলে 
জূড়াই এ কান আম ভ্রান্তির ছলনে 1- 
বহু দেশে দেখিয়াছি বহু নদ-দলে, 
[কিন্তু এ স্নেহের তৃষ্ণা মিটে কার জলে ? 
দৃগ্ধ-ম্রোতোর্পনী তুমি জল্ম-ভূমি-স্তনে 1৭৭ 
আর 'ি হে হবে দেখা ?-যত দিন যাবে, 
প্রজারূপে রাজরূপ সাগরেরে দিতে 
বার-রুপ কর তুমি: এ মিনাতি, গাবে 
বঙ্গজ-জনের কানে. সখে. সখা-রীতে 
নাম তার, এ প্রবাসে মাঁজ প্রেম-ভাবে 
লইছে যে তব নাম বঙ্গের সঙ্গীতে! 

৩১ পবন-পূত্রব_ভীমসেন। পবনের গুরসে কুল্তীর গর্ভে জল্ম। 
৩০ কর্ণ _সূযেরি ওরসে কুন্তীর গর্ভে জল্ম। 

৩৪ গাণ্ডীব-__-অর্জ্নের ধনু। খাণন্ডবদাহনকালে আগ্নদেব-প্রদত্ত। 
৩৫ কর্ণাজুনের যুদ্ধের প্রসঙ্গ । 
৩ মহাভারতের বিরাট পর্বের কাহিনীর উল্লেখ। গোগৃহ-্রণে বৃহন্ললার ছদ্মবেশী অর্জুন একাকশ 

কৌরব পক্ষকে পরাজিত করেছিলেন। সেই দৃশ্য দেখে িরাটরাজ পুত্র উত্তরের ভীতির প্রসঙ্গ তোলা হয়েছে । 

০৬১) আদর্শ গ্রন্থে মদরণপ্রমাদের জন্য একাটি মাত্রা বৌশ হয়েছে মনে হয়। 
৩ কপোতাক্ষ নদের তাঁরে সাগরদাঁড় গ্রাম কবির জন্মস্থান। 
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৩৫ 

ঈশ্বরী পান 
“সেই ঘাটে খেয়া দেয় ঈশ্বরী পাটনী।” 

অন্নদামত্গল। 

কে তোর তাঁরতে বাঁস, ঈশ্বরী পাটান 2 
ছলতে তোরে রে যাঁদ কামিনী কমলে,_ 
কোথা করণ, বাম করে ধাঁর যারে বলে, 
উগার, গ্রাঁসল পুনঃ পৃব্র্বে সুবদনী ? 
রূপের খাঁনতে আর আছে ক রে মাণ? 
এর সম? চেয়ে দেখ, পদ-ছায়া-ছলে.-- 
কনক কমল ফ্লপ এ নদীর জলে-__ 
কোন দেবতারে পাাঁজ, পোল এ রুক্রূণী ? 

হইতেছে স্বর্ণময়! এ নব যুবতী- 
নহে রে সামান্যা নারী, এই লাগে মনে: 
বলে বেয়ে নদী-পারে যা রে শীঘ্বগাতি। 
মেগে নিস, পার করে, বর-রুপ ধনে 
দেখায়ে ভকতি, শোন, এ মোর ঘুকতি। 

৩৬ 

বসন্তে একটি পাখীর প্রাতি 

নহ তুমি পিক, পাঁখ, বিখ্যাত ভারতে, 
মাধবের বার্তাবহ; যার কুহরণে 
ফোটে কোটি ফুল-পুঞ্জ মঞ্জু কুপ্জবনে 17 
তবুও সঙ্গীত-রঙ্গ করিছ যে মতে 
গায়ক, পুলক তাহে জনমে এ মনে! 
মধুময় মধূকাল সব্বন্ধ জগতে, 
কে কোথা মালন কবে মধুর মিলনে, 
বসৃমতী সত যবে রত প্রেমব্রতে 2 
দুরন্ত কৃতান্ত-সম হেমন্ত এ দেশেও" 
নিন্দয়; ধরার কম্টে দুস্ট তুষ্ট আতি। 
না দেয় শোভতে কভু ফুলরত্ে কেশে, 
পরায় ধবল বাস বৈধব্যে যেমাত!_ 
ডাক তুমি খতুরাজে, মনোহর বেশে 
সাজাতে ধরায় আসি. ডাক শাঘ্রগাত! 

১৬৭ 

৩৭ 

প্রাণ 

কি সূরাজ্যে, প্রাণ, তব রাজ-সংহাসন! 
বাহহ-রুপে দুই রথী, দুজ্জয় সমরে, 
বাধর বিধানে পুরী তব রক্ষা করে;_ 
পণ্ট অনুচর তোমা সেবে অনুক্ষণ। 
সুহাসে ঘ্রাণেরে গন্ধ দেয় ফুলবন; 
যতনে শ্রবণ আনে সুমধুর স্বরে; 
সুন্দর যা কিছু আছে, দেখায দর্শন 
ভূতলে, সুনীল নভে, সব্্ব চরাচরে! 
স্পর্শ, স্বাদ, সদা ভোগ যোগায়, সমাতি! 
পদরূপে দুই বাজী তব রাজ-দ্বারে: 
জ্ঞান-দেব মন্ত্রী তব_ ভবে বৃহস্পাতি: _ 
সরস্বতণ অবতার রসনা সংসারে! 
সবর্ণস্রোতোরূপে লহ, আঁবরল-গাতি, 
বাহ অঙ্গে, রঙ্গে ধনী করে হে তোমারে! 

৩৮ 

কল্পনা 

লও দ।সে সঙ্গে রঙ্গে, হেমাঙ্গ কম্পনে, 
বাণ্দেবীর 'প্রয়সাঁথ, এই ভিক্ষা কার: 
হায, গাতিহীন আম দৈব-বিড়ম্বনে,_ 
নিকুঞ্জ-ীবহারশ পাখী 'পিঞ্জর-ভতার! 
চল যাই মনানন্দে গোকুল-কাননে, 
সরস বসন্তে যথা রাধাকান্ত হার 
নাচিছেন, গোপনচয়ে নাচায়ে; সঘনে 
পৃর বেণ্রবে দেশ! কিম্বা শুভঙ্কাঁর, 
চল লো. আতঙ্কে যথা লঙকায় অকালে 
পৃূজেন উমায় রম, রঘুরাজ-পাঁতি,৪১ 
কিম্বা সে ভাষণ ক্ষেত্রে, যথা শরজালে 
নাঁশিছেন ক্ষন্রকুলে পার্থ মহামাতি।*২ 
কি স্বরণে, কি মরতে, অতল পাতালে, 
নাহি স্থল যথা, দেবি, নহে তব গাঁত! 

** ভারতচন্দের অননদামঞ্গল কাব্যে ঈশ্বরী পাটনীর কাহিনী আছে। দেবী অন্দদা ছদ্মবেশে তার 
নৌকায় নদী পার হয়োছলেন। 

৩৯ [কাঁব-কৃত পাদটীকা “ফরাসীস্দেশে” ]। 
৪১ রামায়ণের লঙ্কাকান্ডের প্রসঙ্গ । 

9০ কিন প্রস্গা। 
“5২ মহাভারতেব কুরুক্ষেত যুদ্ধের প্রসঙ্গ । 



৯৬৮ মধুসূদন রচনাবলী 

৩৯ 

রাশ-চক্র 

রাজপথে, শোভে যথা, রম্য-উপবনে, 
বিরাম-আলয়বূন্দ: গাঁড়লা তেমাতি 
দ্বাদশ নান্দির বাধ, বিবিধ রতনে, 
তব নিতা পথে শূন্যে, রব, দিনপাতি। 
মাস কাল প্রাত গৃহে তোমার বসতি, 
গ্রহেন্দ্র: প্রবেশ তব কখন সক্ষণে._ 
কখন বা প্রাতিকূল জাঁর-কুল প্রাত' 
আসে বরামালয়ে সোবতে চরণে 
গ্রহবরজ: প্রজাব্রজ, রাজাসন-তলে 
পৃজে রাজপদ যথা; তুমি তেজাকর. 
হৈমময় তৈজঃ-পহুঞ্জ প্রসাদের ছলে, 
প্রদান প্রসন্ন ভাবে সবার উপর। 

কাহার মিলনে তৃঁমি হাস কুতূহলে, 
কাহার মিলনে বাম, শুনি পরস্পর | 

8৪0 

স;ভদ্রা-হরণ 
তোমার হরণ-গসত গাব বঙ্গাসরে 

নব তানে, ভেবোছনু সূভদ্রা সংন্দার : 
কিন্তু ভাগাদেষে, শুভে, আশার লহরী 
শুখাইল, যথা গ্রনন্মে জলরাশি সরে' 
ফলে কি ফুলের কাল যাঁদ প্রেমাদরে 
না দেন শাঁশরামৃত তারে িভাবরশী 2 
ঘৃতাহীত না পাইলে, কুণ্ডের ভিতরে, 
গ্রিয়মাণ, অভিমানে তেজঃ পারিহরি, 
বৈশ্বানর*! দুরদস্ট মোর. চন্দ্রাননে, 
কিন্তু (ভবিষ্যং কথা কহি) ভবিষ্যতে 
ভাগ্যবানৃতর কাব, পৃঁজ দ্বপায়নে»* 
ধাঁষ-কুল-রত্র দ্বজ গাবে লো ভারতে 
তোমার হরণ-গণতি: তুষি বিজ্ঞ জনে, 
লাঁভবে সযশঃ, সাঁঙ্গ”* এ সঙ্গত-বতে' 

৪৩ আগ্ন। 
5 সমাপ্ত করে। 

৪৭ক--বল্। পূর্ববঙ্গের কথ্যতাষার প্রভাব । 

৪১ 

মধ্কর 
শুনি গুন গুন ধান তোর এ কাননে, 

মধূকর, এ পরাণ কাঁদে রে বিষাদে । 
ফ্ল-কুল-বধূ-দলে সাধিস্ যতনে 
অনূক্ষণ, মাঁগ ভিক্ষা আত মৃদু নাদে, 
তুমক"১ বাজায়ে যথা রাজার তোরণে 
ভিখারী, কি হেতু তুই 2 ক” মোরে, 

ক সাদে”” 
মোমের ভাণন্ডারে মধু রাঁখস্ গোপনে, 
ইন্দ্র যথা চন্দ্রলোকে, দানব-বিবাদে, 
সুধামৃত ১৮ এ আয়াসে ক সুফল ফলে 2 
কৃপণের ভাগ্য তোর! কৃপণ যেমাতি 
অনাহারে, আনদ্রায়, সণ্চয়ে বিকলে 
বৃথা অর্থ; বিধি-বশে তোর সে দুর্গত! 
গৃহ-চ্যুত কার তোরে, লট লয় বলে 
পর জন পরে তোর শ্রমের সঞ্গাঁত' 

৪ ₹ 

নদশ-তটরে প্রাচীন দ্বাদশ [শিব-মান্দির 

এ মান্দর-বৃন্দ হেথা কে নিম্রিল কবে? 
কোন্ জন» কোন্ কালে £ জিজ্ঞ্াসব কারে ? 
কহ মোরে কহ তুমি কল কল রবে, 
ভুলে যাঁদ, কল্লোলনি, না থাক লো তারে। 
এ দেউল-বর্গ গাঁথ উৎসার্গল যবে 
সে জন, ভাবল কি সে. মাত অহঙকারে. 
থাকবে এ কীর্ত তার চিরাঁদন ভবে, 
দীপর্পে আলো কারি বিস্মতি-আঁধারে 2 
বৃথা ভাব. প্রবাহাণ, দেখ ভাব মনে। 
ক আছে লো চিরস্থায়ী এ ভবমণ্ডলে 2 
গুড়া হয়ে ডীঁড় যায় কালের পড়নে 
পাথর: হৃতাশে তার 'ক ধাতু না গলে 2 
কোথা সে 2 কোথা বা নাম ধন» লো ললনে 2 
হায়, গত, যথা বিম্ব তব চল জলে 

৪9 দৈবপায়ন-__মহাভারতকার কৃষ্দ্বপায়ন ব্যাস। 
৪৬ তৃমকণী- তুম্বকী বা একতারা । 
৪৮ সাধে হওয়া উচিত। 

৪৯ পৌরাণিক উল্লেখ। অমৃতের আঁধক্লার নিয়ে সমূদ্রমল্থনের পরে দেব-দানবের সংঘর্ষ বেধোছিল। 
বিষূর নির্দেশে ইন্দ্র চন্দ্রলোকে অমৃতভাশ্ড রেখোছলেন দৈতাদের হাত থেকে বাঁচাবার জন্য। 



চতুদ্দ্শপদী কবিতাবলশ 

৪৩ 

ভরসেল্স নগরে রাজপরণ ও উদ্যান 
কত যে কি খেলা তুই খেঁলিস্ ভুবনে, 

রে কাল. ভূলিতে কে তা পারে এই স্থলে? 
কোথা সে রাজেন্দ্র এবে, যার ইচ্ছা-বলে 

জয়ল্ত-সম*" ধাম এ মর্তা্য-নন্দনে 

শোভিল? হিল কে সে নরাপ্সরা-দলে, 
নিত্য যারা, নৃত্যগনতে এ সুখ-সদনে, 
মজাইত রাজ-মনঃ, কাম-কুতূহলে ? 
কোথা বা সে কাঁব, যারা বীণার স্বননে, 
(কথারপ ফ.লপুঞ্জ ধার পুট করে) 
পূজিত সে রাজপদ* কোথা রথাী, যত, 
গাণ্ডীবি-সদৃশ যারা প্রচণ্ড সমরে ? 
কোথা মন্ত্রী বৃহস্পাতৎ১2 তোর হাতে হত। 
রে দুরন্ত, নিরন্তর যেমত সাগরে 
চলে জল. জাব-কুলে চালাস্ সে মত। 

৪৪ 

কিরাত-আজ্জ্নীয়ম 

ধর ধন্ও সাবধানে পার্থ মহামাতি। 
সামান্য মেনো না মনে. ধাইছে যে জন 
ক্রোধভরে তব পানে! ওই পশুপাঁত, 
কিরাতের রূপে তোমা করিতে ছলন! 
হুঙ্কার আসছে ছদ্মী৭ মৃগরাজ-গাঁতি, 
হুঙ্কার, হে মহাবাহু, দেহ তুম রণ। 
বব-বর্যে আশা-লতা কর ফলবতী- 
বীরবার্ষ্যে আশুতোষে"ৎ তোষ. বীর-ধন' 
করেছ কঠোর তপঃ এ গহন বনে: 
কন্তু, হে কৌলন্তেয়, কাহ, যাচিছ যে শর, 
বীরতা-ব্যতীত, বীর, হেন অস্ত্-ধনে 
নারবে লভিতে কভু-দুরললভ এ বর! 
কি লাজ. অঙ্জুন, কহ, হারলে এ রণে? 
মৃত্যুঞ্জয় রপু তব, তুমি, রথি, নর 1৭5 

৫০ বৈজয়ন্ত- ইন্দ্রের পুরী । 
*৩ আশুতোষ_-অজেপ সন্তুষ্ট মহাদেব। 
৫৪ ঝঞ্চান্ষুব্ধ । 
*৭ মহাভারতের গোগৃহ-যদ্ধের উল্লেখ। 
৫ আজও। | 

৫» প্রত্াবান__ এই অর্থে। 
৫» মহাভারতের আখ্যান এ-কাবতার উপাদান। 
«৬ ঈখ্বরচন্দ্র বদ্যাসাগরের উদ্দেশ্যে রাঁচিত। 
৪৭6১) আঁকিণন-খীনহস্ব, দুঃখশী, সামান্য। 

৯১৬৯ 

৪৫ 

পরলোক 

আলোক-সাগর-রূপ রাবর কিরণে, 
ডুবে যথা প্রভাতের তারা সুহাসিনন;-- 
ফুটে যথা প্রেমামোদে, আইলে যামিনী, 
কুসুম-কুলের কাল কুসম-যৌবনে 7 
বাহ যথা সংপ্রবাহে প্রবাহ-বাহিনী, 
লভে নিরবাণ সুখে িম্ধুর চরণে 

এই রুপে ইহ লোক-_ শাস্তে এ কাহিনী 
শনরন্তর সুখর্প পরম রতনে 
পায় পরে পর-লোকে. ধরমের বলে। 

চলে পাপ-পথে নর. ভূল পাপ-ছলে ? 
সংসার-সাগর-মাঝে তব স্বর্ণতাঁর 
তেয়াগি, কি লোভে ডুবে বাতময়"“ৎ জলে 2 
দু দন বাঁচিতে চাহে, চিরশদন মরি 2 

৪৬ 

বঙ্গদেশে এক মান্য বন্ধ্যর উপলক্ষে** 

হায় রে, কোথা সে বিদ্যা, যে বিদ্যার বলে, 
দূরে থাঁক পার্থ রথী তোমার চরণে 
প্রণামলা, দ্রোণগূুর্' আপন কুশলে 
তুষিলা তোমার কর্ণ গোগহের রণে 2৫৭ 
এ মম মিনাতি, দেব, আস আকিপ্ণনে*৭(৯) 
[শিখাও সে মহাবদ্যা এ দূর অগুলে। 

তা হনে, পাাঁজব আজ, মাঁজ কৃতৃহলে, 
মানি সারে, পদ তাঁর ভারত-ভবনে ! 
নাম পায়ে কব কানে আতি মৃদুস্বরে, 

বেচে আছে আজ"* দাস তোমার প্রসাদে;৯ 
আঁচরে ফিরিব পুনঃ হস্তিনা-নগরে : 
কেড়ে লব রাজ-পদ তব আশীব্বাদে 
কত যে ক বিদ্যা-লাভ দ্বাদশ বংসরে 
কারনু, 'দ।খবে. দেব, স্নেহের আহ্নাদে। 

৫২ ছদ্মবেশধারী। 

৫৯ ফ্রান্সে নিদারুণ আর্থিক সঙ্কটের দিনে বিদ্যাসাগর শহাশয়ের সাহায্যের প্রতি ইঞ্গিত। 



১৭০ মধুসূদন রচনাবলী 

৪8৭ 

শমশান 

বড় ভাল বাস আঁম ভ্রামতে এ স্থলে” 
তত্ব-দীক্ষা-দায়ী স্থল জ্ঞানের নয়নে। 
নীরবে আসীন হেথা দেখি ভস্মাসনে 
মত্যু--তেজোহীন আঁখি, হাড়-মালা গলে, 
গবকট অধরে হাঁসি, যেন ঠাট-ছলে! 
অর্থের গৌরব বৃথা হেথা এ সদনে-- 
র্পের প্রফুল্ল ফুল শুশ্ক হৃতাশনে, 
বিদ্যা, বুদ্ধি, বল, মান, বিফল সকলো। 

কি সুন্দর অট্রালিকা, কি কুটীর-বাস৭, 
কি রাজা, কি প্রজা, হেথা উভয়ের গাঁত। 
জীবনের স্রোতঃ পড়ে এ সাগরে আসি 

পত্র-পুজে, আয়ু-কুঞ্জে, কাল, জীব-রাশি 
উড়ায়ে, এ নদ-পাড়ে তাড়ায় তেমাত। 

৪৮ 

করযণ-রস 
সুন্দর নদের তীরে হেরিনু সংন্দরণ 

বামারে মালন-মুখী, শরদের শশী 
রাহুর তরাসে যেন! সে বরলে বাঁস, 
মূদে কাঁদে সুবদনা; ঝরঝরে ঝাঁর, 
গলে অশ্রু-বিন্দ্, যেন মুনক্তা-ফল খাঁস' 
সে নদের ম্লোতঃ অশ্রু: পরশন কারি. 
ভাসে. ফ্লপ কমলের স্বর্ণকান্তি ধার, 
মধুলোভন মধূকরে মধুরসে রাঁস, 
গন্ধামোদী গন্ধবহে সুগন্ধ প্রদানি। 
না পাঁর বাঁঝতে মায়া, চাহন চণ্ুলে 
চোৌঁদকে: বিজন দেশ: হৈল দেব-বাণশী.-- 
“কবিতা-রসের স্রোতঃ এ নদের ছলে : 
করুণা বামার নাম- রস-কুলে রাণী: 
সেই ধন্য, বশ সতী যার তপোবলে !" ৃ 

৪৯ ৃ 

স'তা-_বনবাসে 
| 

িরাইলা বনপথে আত ক্ষ মনে ৰ 
সূরথী লক্ষণ রথ, তাঁত চক্ষদঃ-জলে :_ ৷ এ দীর্ঘ বিরহ-জবালা এ মন জহড়াবে 2 

৬০ রামায়ণের উত্তর কাণ্ড থেকে এইটি এবং পরবতর্ট সনেটের উপাদান সঙ্কালত। 

উজালিল বন-রাজী কনক করণে 
স্যন্দন, দিনেন্দ্র যেন অস্তের অচলে। 
নদী-পারে একাঁকনী সে বিজন বনে 
দাঁড়ায়ে, কাহলা সতী শোকের িহযলে :_ 
“ত্যাজলা কি, রঘু-রাজ. আজি এই ছলে 
চির জন্যে জানকীরে 2 হে নাথ! কেমনে__ 
কেমনে বাঁচিবে দাসী ও পদ-বিরহে £ 
কে, কহ, বারদ-রূপে, স্নেহ-বারি দানে. 
(দাবানল-রূশে যবে দুখানল দহে) 
জুড়াবে, হে রঘুচ্ড়া, এ পোড়া পরাণে 2" 
নীরাঁবলা ধীরে সাধদী: ধীরে যথা রহে 
বাহা-জ্ঞান-শৃনা মার্ত, নিম্মিতি পাষাণে 1৬ 

৫০0 

কত ক্ষণে কাঁদ পুনঃ কহিলা সুন্দরী: 
'“শনদ্রায় কি দেখি, সতা ভাঁব কুস্বপনে 5 
হায়, অভাঁগিনী সীতা! ওই যে নস তাঁর, 
যাহে বাহ বৈদেহশীরে আনিলা এ বনে 
দেবর! নদীর প্রোতে একাঁকনী, মার '_ 
কাঁপি ভয়ে ভাসে িঙ্গা কাণ্ডারী-বিহনে ' 
আঁচরে তরত্গ-চয়, নিষ্ঞুরে লো ধরি. 
গ্রীসবে, নতুবা পাড়ে তাড়ায়ে, পীঁডনে 
ভাঙ্গ বনাশিবে ওরে! হে রাঘব-পাতি, 
এ দশা দাসীর আজ এ সংসার-জলে ' 
ও পদ ব্যতীত, নাথ. কোথা তার গাঁতি'" _ 

। মন্ছায় পাঁড়লা সত সহসা ভূতলে. 
পাষাণ-ানাম্মত মার্ত কাননে যেমাতি 
পড়ে, বহে ঝড় যবে প্রলয়ের বলে। 

৫১ 

বিজয়া-দশমশ 

“যেয়ো না, রজাঁন, আজি লয়ে তারাদলে। 
গেলে তুমি, দয়াময়, এ পরাণ যাবে ' 
উাঁদলে নিদ্দদয় রাঁব উদয়-অচলে. 
নয়নের মণি মোর নয়ন হারাবে! 
বার মাস তিতি, সাত. নিত্য অশ্রুজলে, 
পেয়েছি উমায় আম! কি সান্ত্বনা-ভাবে__ 



চতুদ্দশপদী কবিতাবলণ 

তন দিন স্বর্ণদশপ জবাঁলতেছে ঘরে 
দূর করি অন্ধকার; শুনিতোছি বাণী-_ 
মস্টতম এ সৃম্টিতে এ কর্ণ-কুহরে! 
দ্বগৃণ আঁধার ঘর হবে, আম জানি, 
নিবাও এ দীপ যাঁদ!"-_কাহিলা কাতরে 
নবমীর নিশা-শেষে গিরীশের রাণী ।৬১ 

&/২ 

কোজাগর-লক্ষনীপুজা 
শোভ নভে. িশাপাঁতি, এবে হে বিমলে ! 

হেমাঙ্গ রোঁহাঁণ, তুমি, অঙ্গ-ভগ্গি কারি, 
হুলাহুল দিয়া নাচ, তারা-সঙ্গি-দন্কে !__ 
জান না কি কোন: বলতে, লো সুর-সূন্দরি, 
রত ও নিশায় বঙ্গঃ পূজে কৃতূহলে 
রমায় শ্যামার্গী এবে, নিদ্রা পারহার : 
বাজে শাঁখ, মিলে ধৃপ ফুল-পাঁরমলে। 
ধন্য তাঁথ ও পার্ণমা, ধন্য িভাবরী! 

এ দাস. এ ভিক্ষা আজ মাগে রাঙা পদে 
থাক বঙ্গ-গহে, যথা মানসে. মা. হাসে 
চিররুচি২ কোকনদ: বাসে কোকনদে 
সংগন্ধ; সন্রত্বে জ্যোৎস্না; সংতারা আকাশে: 

শক্তির উদরে মুক্তা: মান্ত গঙ্গা-হুদে 

৫৩ 

ভৈরব-আকাতি শূরে দোঁখনু নয়নে 
[গার-ীশরে; বায়়রথে, পূর্ণ ইরম্মদে, 
প্রলয়ের মেঘ যেন! ভীম শরাসনে 

টঙ্কারিছে মূহুর্মহঃ, হঙ্কারি ভীষণে। 
ব্যোমকেশ-সম কায়; ধরাতল পদে, 
রতন-মান্ডত 'শিরঃ ঠোঁকছে গগনে, 
াবজল-ঝলসা-রূপে উজলি জলদে। 
চাঁদের পাঁরিধি, যেন রাহুর গরাসে, 
ঢালখান; উরু-দেশে আসি তীক্ষ] আত. 

১৭১ 

চোঁদকে, 'বাঁবধ অস্ত্র। সাধন তরাসে,_ 
"কে এ মহাজন, কহ, গিরি মহামাত 2” 
আইল শবদ বাহ স্তবধ আকাশে 

৫৪ 

গদা-যুদ্ধ 
দুই মত্ত হস্তী যথা উদ্ধর্যশ্ণ্ড কার, 

রকত-বরণ আঁখ, গরজে সঘনে, - 
ঘুরায়ে ভীষণ গদা শন্যে, কাল রণে, 
গরজিলা দুধোধন, গরজিলা আর 
ভীমসেন। ধূলা-রাশি. চরণ-তাড়নে 
উাঁড়ল: অধীরে ধরা থর থর থাঁর 
কাঁপলা;_টিল গার সে ঘন কম্পনে, 
উ্থালল দ্বপায়নে জলের লহরাঁ, 
ঝড়ে যেন! যথা মেঘ, বজন্মলে ভরা, 

বজানলে ভরা মেঘে আঘাতিলে বলে, 
উঞ্জাল চৌ'দিক তৈজে, বাহিরায় ত্বরা 
[বজলশ: গদায় গদা লাগ রণ-স্থলে, 
উগ্গারল আশ্ন-কণা দরশন-হরা 
আতঙ্কে বিহঙ্গ-দল পাঁড়ল ভূঁতলে ॥১* 

৫ 

গোগৃহ-রণে 
হুহ্কার টঙ্কারিলা ধনহঃ ধনুদ্ধণারন 

ধনঞ্জয় মৃত্যুঞ্জয় প্রলয়ে যেমাতি 1১৬ 
চৌঁদিহে ঘেরিল বশীরে রথ সারি সার, 
ণস্থর বিজলশর তৈজঃ. বিজলীর গাঁত!__ 
শর-জালে শূর-ব্জে সহজে সংহাঁর 
শরেন্দ্, শোভিলা পুনঃ যথা দিনপাঁত 
প্রখর কিরণে মেঘে খ-মূখে নিবারি, 
শোভেন অম্লানে নভে । উত্তরের প্রাত 
কাহলা আনন্দে বল: “চালাও স্যল্দনে৬ 
গবরাট-নন্দন, দ্রুতে, যথা সৈন্য-দলে 
লৃকাইছে দুয্যোধন হেরি মোরে রণে. 
তৈজস্বী মৈনাক যথা সাগরের জলে 

৬১ বাংলা শ্যামাস্গণীতের অন্তভূন্ত “আগমনণ-বিজয়া” প্রসঙ্গ থেকে এ-কবিতার উপাদান গ্হীত। 

৬২ চরকালশন সৌন্দর্য। ৬৩ বাস করে। * ৬৪ ভীষণ । 

৬$ মহাভারতের 'গদাপবেগর অন্তর্গত ভীম-দুর্যোধনের গদাল্সম্ধ থেকে এ-কাঁবতার উপাদান গৃহীত। 

৬৬ মহাভারতের ণবরাট পরের অন্তর্গত গোগৃহ-রণ "থেকে কবিতাটির উপকরণ গৃহাত। 

৬৭ স্যন্দন--রথ। 



৯৭২ মধুস্দন রচনাবলী 

বজ্রাশ্নির কাল তেজে ভয় পেয়ে মনে ।১৮-_ 
দশ্ডিব প্রচণ্ডে দুষ্টে গান্ডীবের বলে।” 

৫৬ 

বরএক্মেত্রে 

যথা দাবানল বেড়ে অনল-প্রাচীরে 
[সংহ-বংসে। সপ্ত রথ বেঁড়লা তেমাতি 
কুমারে। অনল-কণা-র্পে শর, শিরে 
পড়ে পদে পুঞ্জে পাড়, আনবার-গাঁতি! 
সে কাল অনল-তেজে. সে বনে যেমাতি 
রোষে. ভয়ে সিংহ-শিশু গরজে আস্থরে, 
গরজিলা মহাবাহু চার দিকে ফিরে 
রোষে, ভয়ে। ধার ঘন ধমের মূরাতি, 
উঁড়ল চোঁদকে ধূলা, পদ-আস্ফালনে 
অশ্বের। নিশ্বাস ছাড় আ্জজুনি বিষাদে, 
ছাঁড়লা জীবন-আশা তরুণ যৌবনে! 
আঁধার চৌদিক যথা রাহ গ্রাসে চাঁদে, 
গ্রাঁসলা বীরেশে যম। অন্তের শয়নে 
নিদ্রা গেলা আভমনুয অন্যায় বিবাদে 1৬৯ 

শুনিনু নিদ্রায় আমি. নিকুঞ্জ-কাননে, 
মনোহর বীণা-ধবনি:দোঁখনু সে স্থলে 
রুপস*ৎ পুরুষ এক কুসুম-আসনে, 
ফুলের চোৌপর৭৯ শিরে, ফুল-মালা গলে । 
হাত ধরাধরি কার নাচে কুতৃহলে 
চোৌঁদিকে রমণণ-চয়, কামাশ্ন-নয়নে__ 
উজলি কানন-রাঁজ বরাঙ্গ-ভূষণে 
ব্রজে যথা ব্রজাঙ্গনা রাস-রঙ্গ-ছলে! 
সে কামাশ্ন-কণা লয়ে. সে যুবক, হাসি, 
জবালাইছে হিয়াবৃন্দে; ফুল-ধনুঃ ধার, 
হানিতেছে চাঁর দিকে বাণ রাশ রাশি, 

"কামদেব অবতার রস-কুলে আস, 
শৃঙ্গার রসের নাম।” জাগনু শিহারি। 

৫৮ 

নাহ আমি, চারু-নেত্রা, সৌমান্র"" কেশরাী : 
তবে কেন পরাভূত না হব সমরে 2 
চন্দ্রচূড়-রঞ্চী তুমি, বড় ভয়ঙ্করা, 
মেঘনাদ-সম শিক্ষা মদনের বরে। 
গিরর আড়ালে থেকে, বাঁধ, লো সুন্দরি, 
নাগ-পাশে আর তৃমি: দশ গোটা শরে 
কাট গণ্ডদশ তার, দণ্ড লো অধরে: 
মৃহুর্মহহঃ ভূকম্পনে অধীর লো করি! 
এ বড় অদ্ভূত রণ তব শঙ্খ-ধর্রনি 
শুনিলে টুটে লো বল। শবাস-বায়ু-বাণে 
ধৈরয-কবচ তুমি উড়ায়ে, রমাঁণ, 
কটাক্ষের তীক্ষ! অস্বে বিধ লো পরাণে | 
এতে দিগম্বরশ-রূপ যাঁদ, সুবদনি, 
ত্রস্ত হয়ে ব্যস্তে কে লো পরাস্ত না মানে ; 

৯) 

স,ভদ্রা। 

যথা ধীরে স্বপ্ন-দেবী রঙ্গে সঙ্গে কারি 
মায়া-নারী- রত্বোত্তমা রূপের সাগরে, 
পাঁশলা নিশায় হাসি মন্দিরে সুন্দরী 
সত্যভামা, সাথে ভদ্রা, ফুল-মালা করে। 
[বমালল দীপ-াবভা: পুঁরল সত্বরে 
সৌরভে শয়নাগার, যেন ফুলেশবরী 
সরোজিনন প্রফুল্লিলা আচাম্বিতে সরে, 
কিম্বা বনে বন-সখী সুনাগকেশরণী! 
শিহার জাগিলা পার্থ, যেমাতি স্বপনে 
সম্ভোগ-কৌতুকে মাত সুপ্ত জন জাগে :_- 
কিন্তু কাঁদে প্রাণ তার সে ক-জাগরণে, 
সাধে সে নিদ্রায় পুনঃ বৃথা অনুরাগে । 
তুমি, পার্থ, ভাগ্য-বলে জাগিলা সংক্ষণে, 
মরতে স্বরগ-ভোগ ভোগতে সোহাগে 1৭৩ 

৬৮মৈনাক পর্বত ও ইন্দ্রের বিরোধের পৌরাণিক উল্লেখ। 
৬৯ মহাভারতের 'দ্রোণ পর্বে অভিমন্যর মৃত্যু প্রসঙ্গ থেকে বিষয় গৃহীতি। 
৭০ রূপবান। ৭১৯পি। 
«ও সুভদ্রা-অর্জুনের প্রণয়মিলন প্রসঙ্গ মহাভারত থেকে গৃহশীত। 

৭২ সুমিন্রার পত্র লক্ষমণ। 



হট 

চতুদ্দ্শপদী 

৬9০ 

উব্ৰব্শ'ী 

যথা তুষারের হিয়া, ধবল-শখরে, 
কভু নাহ গলে রবি-বিভার চুম্বনে, 
কামানলে; অবহেলি মল্মথের শরে 
রথীন্দ্র, হেরিলা, জাগি, শয়ন-সদনে 
(কনক-পুতলণী যেন নিশার স্বপনে) 
উব্বশীরে। “কহ, দোব, কহ এ িকরে, 

সধলা সম্ভাষি শুর সংমধুর স্বরে, 
"ক হেতু অকালে হেথা, মিনতি চরণে 2" 
উল্মদা মদন-মদে, কাঁহলা উব্বশী; 
“কামাতৃরা আম, নাথ, তোমার 'কজ্কুরী : 
সরের সকান্তি দোৌঁখ যথা পড়ে খাঁস 
কৌমুদিনী তার কোলে, লও কোলে ধার 
দাসীরে: অধর দিয়া অধর পরাঁশ, 
যথা কোমুদিনী কাঁপে. কাঁপ থর থাঁর।”৭৪ 

৬১ 

শুননু গম্ভীর ধ্বনি গারর গহবরে, 
ক্ষুধার্ত কেশরী যেন নাঁদছে ভীষণে; 
প্রলয়ের মেঘ যেন গাঁজ্জছে গগনে; 
সচুড়ে পাহাড় কাঁপে থর থর থরে, 
কাঁপে চারি দিকে বন বেন ভূকম্পনে : 
উলে অদূরে সম্ধু যেন ক্লোধ-ভরে, 
যবে প্রভঞ্জন আসে নির্ঘোষ ঘোষণে। 
জিজ্ঞাঁসিন ভারতীরে জ্ঞানার্থে সত্বরে! 
কাহলা মা;_“রোদ্র নামে রস, রৌদ্র অতি, 
রাখ আম. ওরে বাছা, বাঁধ এই স্থলে, 
(কৃপা কার বাঁধ মোরে দিলা এ শকাতি) 
বাড়বাপ্ন মগ্ন যথা সাগরের জলে। 
বড়ই কক্শ-ভাষী. নিচ্ঠচুর, দুম্্মতি. 
সতত বিবাদে মন্ত, পাড় রোষানলে ।" 

৭৪ মহাভারতের বনপর্ব থেকে গৃহশতি। 

১৭৩ 

৬ 

দঃশাসন 
মেঘ-রুপ চাপ ছাঁড়, বজ্রাগন যেমনে 

পড়ে পাহাড়ের শৃঙ্গে ভীষণ 'নির্ঘোষে; 
হেরি ক্ষেত্রে ক্ষত্র-গ্লানি দুষ্ট দুঃশাসনে 
রোদ্ুরুপী ভীমসেন ধাইলা সরোষে; 
পদাঘাতে বসুমতাঁ কাঁপলা সঘনে; 
বাঁজল উরুতে আস গর, আঁস-কোষে। 
যথা সিংহ [সিংহনাদে ধার মৃগে বনে 
কামড়ে প্রগাঢ়ে ঘাড় লহ;-ধারা শোষে; 
বিদার হৃদয় তার ভৈরব-আরবে, 
পান কার রন্ত-স্রোতঃ গাঁজ্জলা পাবান। 
“মানাগ্ন নবানু আম আজ এ আহবে 
বব্বর!- পাণ্টালী সতী, পান্ডব-রমণ+, 
তার কেশপাশ পাশ, আকা্ধীল যবে, 
কুরু-কুলে রাজলক্ষয়ী ত্যাজলা তখাঁন।”৭৭ 

৬৩ 

হাঁড়ম্বা 
উজাল চৌঁদক এবে রূপের কিরণ, 

বীরেশ ভীমের পাশে কর যোড় কার 
দাঁড়াইলা, প্রেম-ডোরে বাঁধা কায় মনে 
হাঁড়ম্বা: সুবর্ণকান্তি বহঙ্গী সুন্দরী 
[কিরাতের ফাঁদে যেন! ধাইল কাননে 

গন্ধামেল্দ অন্ধ আল, আনন্দে গঃঞ্ার._ 
গাইল বাসন্তামোদে শাখার উপাঁর 
মধ্মাখা গীত পাখী সে 'নকৃপ্জ-বনে। 
সহসা নাঁড়ল বন ঘোর মড়মড়ে, 
মদ-মত্ত হস্তী কিম্বা গণ্ডার সরোষে 
পাঁশলে বনেতে, বন যেই মতে নড়ে! 

ছন্ন কা পতা-কুলে, ভাঁঙ বক্ষ রড়ে, 
পাঁশল 'হাড়ম্ব রক্ষঃ_ রৌদ্র ভগ্নী-দোষে 1৭৬ 

৭ ভীম কর্তৃক দুঃশাসনের বক্শশান প্রসঙ্গাট মহাভারত থেকে গৃহীত। 
৭ মহাভারত থেকে এইাট এবং পরবতাগ কাবতার বিষয় সঙ্ফালত। 



৬৪ 

ক্রোধান্ধ মেঘের চক্ষে জবলে যথা খরে 
ক্রোধাশিন তঁড়ত-রৃূপে; রকত-নয়নে 
ক্রোধাশ্ন! মেঘের মুখে যেমাতি নিঃসরে 
কোধ-নাদ বজুনাদে, সে ঘোর ঘোষণে 
ভয়ার্ত ভূধর ভূমে, খেচর অম্বরে, 
ঘন হূহঙ্কার-ধ্নি বিকট বদনে 
“রক্ষঃ-কুল-কলট্কিনি, কোথা লো এ বনে 
তুই ঃ দৌখ, আজ তোরে কে বা রক্ষা করে।" 
মূর্তমান রৌদ্র-রসে হেরি রসবতী, 
সভয়ে কাঁহলা কাঁদ বীরেন্দ্রের পদে,_ 
"লোৌহ-ক্রম চিল ওই; সফরীর গাতি 
দাসীর! ছুটিছে দুষ্ট ফাঁট বীর-মদে, 
অবলা অধীনা জনে রক্ষ, মহামতি, 
বাঁচাই পরাণ ডুবি তব কৃপা-হুদে।” 

৬৫ 

উদ্যানে প;জ্কারণব 
বড় রম্য স্থলে বাস তোর, লো সরস! 

দগধা বসৃধা যবে চোঁদকে প্রখরে 
তপনের, পন্রময় শাখা ছত্র ধরে 

শীতাঁলতে দেহ তোর: মৃদু শবাসে পশি, 
সুগন্ধ পাখার রূপে. বায়ু বায়ু করে। 
বাড়াতে 'বরাম তোর আদরে. রূপাঁস, 
শত শত পাতা মাল মিম্টে মরমরে : 
স্ৰর্ণকান্তি ফুল ফট. তোর তটে বাস, 
যোগায় সৌরভ-ভোগ, কি্করী যেমাতি 
পাট-মাহষীর খাটে, শয়ন-সদনে। 

[নশায় বাসর রঙ্গ তোর, রসবাতি, 
লয়ে চাঁদে--কত হাসি প্রেম-আলিঙ্গনে ! 
বৈতাঁলক-পদে"৭ তোর িাক-কুল-পাঁত: 
ভ্রমর গায়ক; নাচে খঞ্জন. ললনে। 

৬৬ 

নূতন বংসর 
ভূত-রূপ 'সন্দু-জলে গড়ায়ে পাঁড়ল 

বংসর, কালের ঢেউ, ঢেউর গমনে। 

«৭ বৈতালক-স্তুতিপাঠক, বন্দশী। 

মধুস্দন রচনাবলী 

নিত্যগামী রথচক্র নীরবে ঘ্রিল 
আবার আয়ুর পথে । হৃদয়-কাননে, 
কত শত আশা-লতা শুখায়ে মারল, 
হায় রে, কব তা কারে, কব তা কেমনে! 
কি সাহসে আবার বা রোপিব যতনে 
সে বীজ, যে বাঁজ ভূতে বিফল হইল! 
বাঁড়িতে লাগিল বেলা; ডুববে সত্বরে 
[তিমিরে জীবন-রবি। আসছে রজনা, 
নাহ যার মুখে কথা বায়ু-রুপ স্বরে; 
নাহ যার কেশ-পাশে তারা-রূপ মণি; 
চির-রুদ্ধ দ্বার যার নাহ মুস্ত করে 
উষা.--তপনের দূতী, অরুণ-রমণণী! 

৬৭ 

কেউীটয়া সাপ 

বিষাগার শিরঃ হেরি মাণ্ডত কমলে 
তোর, যম-দূত, জল্মে বিস্ময় এ মনে! 
কোথায় পাইলি তুই,কোন্ পুণ্যবলে__ 
সাজাতে কুচূড়া তোর, হেন সভূষণে ? 
বড়ই আহত-কারী তুই এ ভবনে। 
জীব-বংশ-ধবংস-রূপে সংসার-মন্ডলে 
সৃম্টি তোর । ছটফটি, কে না জানে, জবলে 
শরীর, বিষাঁগন যবে জবালাস দংশনে 2 
কিন্তু তোর অপেক্ষা রে, দেখাইতে পারি, 
তীক্ষ[তর বিষধর আর নর-কুলে! 
তোর সম বাহ্য-রূপে আতি মনোহারণী,_ 
তোর সম শিরঃ-শোভা রুপ-পদ্ম-ফুলে। 
কে সে; কবে কবি, শোন্। সে রে সেই নার, 
যৌবনের মদে যে রে ধর্মপথ ভূলে! 

৬৮ 

আঁধার 'পঞ্জরে তুই, রে কুঞ্জ-ীবহার 
িহঙ্গ, কি রঙ্গে গীত গাইস্ স্স্বরে 2 
ক মোরে. পূর্বের সুখ কেমনে বিস্মরে 
মনঃ তোর 2 বুঝা রে. যা বুঝতে না পার! 
সঙ্গীত-তরঙ্ঞগ-সঙ্গে মাশ ক রে ঝরে 
অদৃশ্যে ও কারাগারে নয়নের বাঁর ? 



চতুদ্দ্দশ'পদী কাঁবতাবল 

রোদন-ীননাদ কি রে লোকে মনে করে 
মধুমাখা গীত-ধবনি, অজ্ঞানে বিচার 2 
কে ভাবে, হৃদয়ে তোর কি ভাব উথলে ?-_ 
কবির কুভাগ্য তোর, আমি ভাবি মনে । 
দুখের আঁধারে মাঁজ গাইস্ বিরলে 
তুই, পাঁখ, মজায়ে রে মধু-বারষণে ! 
কে জানে যাতনা কত তোর ভব-তলে 3 
মোহে গন্ধে গন্ধরস সাঁহ হুতাশনে 1৭" 

৬৯ 

দ্বেষ 

শত ধক্ সে মনেরে, কাতর যে মনঃ 
পরের সুখেতে সদা এ ভব-ভবনে ! 
মোর মতে নর-কুলে কলঙ্ক সে জন 
পোড়ে আঁখ যার যেন বিষ-বরিষণে, 
বিকশে কুসুম যাঁদ, গায় পিক-গণে 
বাসন্ত আমোদে পার ভাগ্যের কানন 
পরের! কি গুণ দেখে, কব তা কেমনে. 
প্রসাদ তোমার, রমা, কর বিতরণ 
তুমি১ কিন্তু এ প্রসাদ, নাম যোড় করে 
মাগি রাঙা পায়ে, দোব; দ্বেষের অনলে 
(সে মহা নরক ভবে!) সুখী দেখি পরে. 
দাসের পরাণ যেন কভূ নাহ জঞলে, 
যাঁদও না পাত তুমি তার ক্ষুদ্র ঘরে 
রত্ন সিংহাসন, মা গো, কুভাগোর বলে! 

৭.০ 

বসন্তে কানন-রাঁজ সাজে নানা ফুলে, 
নব বিধূমুখী বধু যাইতে বাসরে 
যেমাত; তবু সে নদ, শোভে যার কুলে 
সে কানন, যদ্যাঁপও তার কলেবরে 
নাহ অলঙকার, তবু সে দুখ সে ভূলে 
পড়শীর সুখ দেখি; তবুও সে ধরে 
মূর্তি তার হিয়া-রৃপ দরপণে তুলে 
আনন্দে! আনন্দ-গশত গায় মৃদু স্বরে! 

হে রমা, অজ্ঞান নদ. জ্ঞানবান করি, 
সৃজেছেন দাসে বাধ; তবে কেন আমি 
তব মায়া, মায়ামীয়, জগতে বিস্মার, 
কু-হীন্দ্যয়-বশে হব এ কুপথ-গামী 2 

৷ এ প্রসাদ যাচি পদে, ইন্দিরা সূন্দার, 
দ্বেষ-র্প হীন্দ্রিয়ের কর দাসে স্বামী। 

৭৯ 

ঘশঃ 

লিখিনু কি নাম মোর বিফল যতনে 
' বাঁলতে, রে কাল, তোর সাগরের তারে? 

ফেন-চুড় জল-রাশি আস কি রে ফিরে, 
মূছিতে তুচ্ছেতে ত্বরা এ মোর ছিখনে 
অথবা খোঁদনু তারে যশোগার-শিরে, 
গুণ-রুপ যন্দে কাট অক্ষর সুক্ষণে_ 
নারিবে উঠাতে যাহে, ধুয়ে নিজ নারে, 
[বস্মৃতি. বা মাঁলাদতে 
শনা-জল জল-পথে জলে লোক স্মরে : 

দেব-শুন্য দেবালয়ে অদৃশ্যে নিবাসে 
' দেবতা; ভস্মের রাশ ঢাকে*বৈশ্বানরে। 

স্পা ৮ শট শী 

শশী শী শিপ 77 িীশশীশিশশশাশীসিশ্শীশটা ০ ০ পাশ ৮টি রে 

সেই রূপে, ধড় যবে পড়ে কাল-গ্রাসে, 
যশোর,পাশ্রমে প্রাণ মর্তেয বাস করে 
কুষশে নরকে যেন, সুযশে- আকাশে ' 

৭২ 

ভাষা 

09 1708706 10101)17-- 
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1108. 
লো সুন্দরী জননীর 
সুন্দরীতরা দহতা !__ 

মূঢ় সে. পণ্ডিতগণে তাহে নাহি গাঁণ, 
কহে যে, রুপসী তুমি নহ. লো সুন্দার 
ভাষা!_শত ধিক তারে! ভূলে সে কি কার. 
শকুন্তলা মি, তব মেনকা জননী? 
রূপ-হীন। দুহিতা কি, মা যার অপ্সরী 2 

' বীণার রসনা-মূলে জল্মে ক কুধ্বান 2 
' কবে মন্দ-গন্ধ শবাস শবাসে ফুলেশ্বরী 
নালনী; সীতারে গর্ভে ধারলা ধরণী । 
দেব-যোন মা তোমার; কাল নাহ নাশে 
রূপ তাঁর: তবু কাল করে কিছ ক্ষাতি। 

৭ মোহে গন্ধে গন্ধরস সাহ হূতাশনে-অশ্নি-জবালা সহ্য করে ধূপ যেমন গন্ধ বিতরণ করে এবং 

মুশধ করে। , 



১০৬ 

নব রস-সুধা কোথা বয়েসের হাসেস 2 
কালে সবর্ণের বর্ণ ম্লান, লো যুবতি! 
নব শাঁশকলা তুমি ভারত-আকাশে, 
নব-ফুল বাকা-বনে, নব মধুমতা। 

৭৩ 

সাংসারক জ্ঞান 

“ক কাজ বাজায়ে বীণা; কি কাজ জাগায়ে | 
সুমধুর প্রাতিধবান কাব্যের কাননে ? 
ক কাজ গরজে ঘন কাব্যের গগনে 
মেঘ-রূপে, মনোর্প ময়ূরে নাচায়ে 2 
স্বতাঁরতে তুলি তোরে বেড়াবে কি বায়ে 
সংসার-সাগর-জলে, স্নেহ কার মনে 
কোন জন? দেবে” অন্ন অর্ধ মান্র খায়ে,*২ 
ক্ষুধায় কাতর তোরে দেখি রে তোরণে 2 
'ছিশঁড় তার-কুল, বীণা ছাঁড় ফেল দূরে!" 
কহে সাংসারিক জ্ঞান-ভবে বৃহস্পাতি। 
কিন্তু চিত্ত-ক্ষেত্রে যবে এ বীজ অওকুরে, 
উপাড়ে ইহায় হেন কাহার শকাঁতি? 
উদাসীন-দশা তার সদা জঈব-পুরে, 
যে অভাগা রাঙা পদ ভজে. মা ভারতি। 

৭8 

পঃর5রবা 
যথা ঘোর বনে ব্যাধ বাধ অজাগরে*ও, 

চার শিরঃ তার, লভে অমৃল রতনে :৮' 

লাঁভলা ভূবন-লোভ তুমি কাম-ধনে 1৮ 
হে সৃভগ, যাত্রা তব বড় শুভ ক্ষণে 
এঁ যে দৌখছ এবে, গিরির উপরে, 
আচ্ছন্ন, হে মহীপাঁতি, মূচ্ছা-রূপ ঘনে 
চাঁদেরে, কে ও. তা জান? জিজ্ঞাস সত্বরে, 
পরিচয় দেবে সখী, সমুখে যে বাঁস। 
মানসে কমল, বাল, দেখেছ নয়নে: 

৭৯ বয়েসের হাসে-_আঁধকবয়স্কার হাসতে । 
৮৩ অজাগর- অজগর হওয়া উঁচিত। ৮২ খেয়ে। 

মধুসূদন রচনাবলী 

দেখেছ পার্ণমা-রান্রে শরদের শশী; 
বাধিয়াছ দীর্ঘ-শৃঙ্গী কুরঙ্গে কাননে; 
সে সকলে ধিক মান! ওই হে উব্বশী! 
সোণার পৃতাঁল যেন. পাঁড় অচেতনে। 

৭৫ 

| ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত 

| ম্রোতঃ-পঠ্থ বাহ যথা ভীষণ ঘোষণে 
৷ ক্ষণ কাল, অল্পায়্ঃ পয়োরাঁশ চলে 

| ঘটল কি সেই দশা সুবঙ্গ-মণ্ডলে 
| তোমার, “কোবিদ বৈদ্য » এই ভাবি মনে, 
। নাহি কি হে কেহ তব বান্ধবের দলে, * 
তব চিতা-ভস্মরাঁশ কুড়ায়ে যতনে, 
স্নেহ-শিল্পে গাঁড় মণ. রাখে তার তলে 2 
আছিলে রাখাল-রাজ কাব্-ব্জধামে 
জীবে" তুমি; নানা খেলা খোঁললা হরষে: 
যমুনা হয়েছ পার: তেই গোপগ্রামে 
সবে কি ভুলিল তোমা? স্মরণ-নিকষে, 
মন্দ-স্বর্ণ রেখা-সম এবে তব নামে 
নাহ কি হে জ্যোতিঃ, ভাল স্বর্ণের পরশে? 

ৃ ৭৬ 

| শনি 
কেন মন্দ গ্রহ বাল নিন্দা তোমা করে 

জ্যোতিষী? গ্রহেন্দ্র তুম, শান মহামাঁত' 
ছয় চন্দ্র"« রত্ররূপে সুবর্ণ টোপরে 
তোমার: সৃকটিদেশে পর. গ্রহ-পাঁতি 
হৈম সারসন**, যেন আলোক-সাগরে 
সুনীল গগন-পথে ধীরে তব গাঁত। 

। বাখানে নক্ষত্র-দল ও রাজ-মূরাতি 
সঙ্গীতে, হেমাঙ্গ বীণা বাজায়ে অন্বরে। 
হে চল রশ্মির রাশি, সুধি কোন জনে-_ 

' কোন জীব তব রাজ্যে আনন্দে নিবাসে ? 

৮১শদনে। 

৮৮ এই বাস কাল্পাঁনক। 

৮০ বেয়ে। 

*৫ রাজা পুরুরবা কর্তক কেশ দৈত্যের বিনাশ-সাধন এবং উর্বশীর উদ্ধার পৌরাণিক কাঁহনী। 
৮৬ জীবৎকালে। ও 
৮৭ ছয় চন্দ্র শনিগ্রহের ছয়টি উপগ্রহ । আধুনিক জ্যোতার্বিজ্ঞানের মতে আটাট। 
৮৮ কাঁট-বন্ধ। 
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জন-শৃন্য নহ তুমি, জানি আমি মনে, । এ তোমার কীর্ভ-বার্তা।_যাও দ্রতে; তাঁর, 
হেন রাজা প্রজা-শন্য. প্রত্যয়ে না আসে! | নীলমাঁণ-ময় পথ অপথ সাগরে! 
পাপ, পাপ-জাত মতত্যু, জীবন-কাননে, _অদৃশ্যে রক্ষার্থে সঙ্গে যাবেন সুন্দরী 
তব দেশে, কীটর্পে কুস্ম ক নাশে 2 বঙ্গ-লক্ষয়ী! যাও, কাব আশীব্বাদ করে! 

৭৭ ৭৯ 

সাগরে তাঁর শিশ্পাল 
হেরিনু নিশায় তাঁর অপথ সাগরে, নর-পাল-কুলে তব জনম সক্ষণে 

মহাকায়া, নিশাচর, যেন মায়া-বলে, শিশুপাল 1১২ কাহি শুন, বিপূরূপ ধার, 
[বহাঙ্গনী-রৃপ ধার, ধীরে ধীরে চলে, । ওই যে গরুড়-ধবজে গরজেন ঘনে 
রঙ্গে সুধবল পাখা বিস্তার অম্বরে। , বীরেশ, এ ভব-দহে মুকাঁতর তাঁর! 
রতনের চূড়া-রূপে শিরোদেশে জলে ট্ক।রি কার্্মক, পশ হূহুগকারে রণে: 
দীপাবলী, মনোহরা নানা বর্ণ করে; এ ছার সংসার-মায়া অন্তিমে পাসাঁর: 
শ্বেত, রন্ত, নীল, পীত, 'মাশ্রত 'পঙ্গলে [নন্দাছলে বন্দ, ভন্ত, রাজীব চরণে। 
চার দিকে ফেনাময় তরঙ্গ সুস্বরে জানি, ইম্টদেব তব, নহেন হে আর 
গাইছে আনন্দে যেন, হোঁর এ সুন্দরী বাসুদেব; জানি আমি বাগ্গেবীর বরে। 
বামারে, বাখাঁন রূপ, সাহস. আকৃতি লৌহদন্ত হল, শুন, বৈষ্ণব সমাতি, 
ছাঁড়তেছে পথ সবে আস্তে ব্যস্তে সারি, ' ছিশড় ক্ষেত্রদেহ যথা ফলবান করে 
নীচ জন হের যথা কুলের যুবতাঁ। সে ক্ষেত্রে: তোমায় ক্ষণ যাতনি৯ তেমাতি 
চলিছে গ্মরে** বামা পথ আলো কারি. আজ. তীক্ষ4 শর-জালে বাধ এ সমরে, 
[শরোমণি-তেজে যথা ফাঁণনীর গাঁতি। পাঠাবেন সবৈকৃষ্ঠে সে বৈকুণ্ঠ-পাঁতি। 

৭৮: ৮০ 

সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর? তারা 
সুরপুরে সশরীরে, শৃর-কুল-পাঁতি নিত্য তোমা হোর প্রাতে ওই িরি-শরে 

অজ্জুন. স্বকাজ যথা সাধ পূণ্য-বলে [ক টেতু, কহ তা মোরে, সুচারু-হাসান 2 
াঁরলা কানন-বাসে ;৯৯ তুমি হে তেমাতি, ' নিত্য অবগাহি দেহ 'শাশরের নীরে, 
যাও সুখে ফিরি এবে ভারত-মণ্ডলে, দেও দেখা, হৈমবাঁত, থাকিতে যাঁমনী। 
মনোদ্যানে আশা-লতা তব ফলবতণী!_ ৷ বহে কলকল রবে স্বচ্ছ প্রবাহণী 
ধন্য ভাগ্য, হে সুভগ, তব ভব-তলে! । শগার-তলে; সে দর্পণে নিরাঁখতে ধীরে 

শুভ ক্ষণে গর্ভে তোমা ধারলা সে সতী, ও মুখের আভা কি লো, আইস, কামান, 

তিতিবেন যিনি, বংস, নয়নের জলে কুসুম-শয়ন থুয়ে সুবর্ণ মান্দরে 2 
(স্নেহাসার!) যবে রঙ্গে বায়-রূপ ধরি কিম্বা, দেহ কারাগার তেয়াগ ভূতলে, 
জনরব, দূর বঙ্গে বাঁহবে সত্বরে । স্নেহ-কারী জন-প্রাণ তুমি দেব-পুরে, 

_- শা শশশশশাা ৯৮ শি শি টি শীল টা পিীিসপস্পেসশশ শি শশী শা পপপেসপাসশস্পাাাটাক শিপ শশা শা শিট 07 ০ 

*৯ গুমর_ গর্ব । 
১০ সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর- রবীন্দ্রনাথের অগ্রজ । প্রথম ভারতীয় আই. সি. এস্.। 
১১ মহাভারতের বনপর্কে অর্জনের স্বর্গবাস, দেবশন্রু অসুর-নিধন্, বহু দিব্যাস্ত্র লাভের প্রসঙ্গ । 

৯২ কৃষ্ণ-বিদ্বেষী [িশৃপাল য্াধন্ঠিরের রাজসয় যজ্ঞকালে কৃষ্ণের হাতে নিহত হয়। মহাভারতীয় 
উপাখ্যান থেকে এ-কবিতার উপাদান সঙ্কাঁলত। 

৯৩ যন্ত্রণা দয়ে। 

মধ্--১২ 



১৭৮ 

ভাল বাসি এ দাসেরে, আইস এ ছলে 
হৃদয় আঁধার তার খেদাইতে দূরে ? 
সত্য যাঁদ, নিত্য তবে শোভ নভস্তলে, 
জুড়াও এ আঁখ দুটি নিত্য নিত্য উরে॥ 

৮৯ 

অর্থ 

ভেবো না জনম তার এ ভবে কুক্ষণে, 
কমালনী-রূপে যার ভাগ্য-সরোবরে 
না শোভেন মা কমলা সুবর্ণ কিরণে;_ 
কিন্তু যে, কল্পনা-রুপ খাঁনর ভিতরে 
কুড়ায়ে রতন-ব্রজ, সাজায় ভূষণে 
স্বভাষা, অঙ্গের শোভা বাড়ায়ে আদরে! 
কি লাভ সণ্য়ি, কহ, রজত কাণ্ুনে, 
ধনাপ্রয় 2 বাঁধা রমা চির কার ঘরে ? 
তার ধন-আঁধকারী হেন জন নহে, 
যে জন নিব্বংশ হলে বিস্মৃতি-আঁধারে 
ডুবে নাম, শিলা যথা তল-শন্য দহে। 
তার ধন-আধকারণ নারে মারবারে ।- 

ভাবের সঙ্গীত-ধৰনি, বাঁচে সে সংসারে ॥ 

৮২ 

কাখগঠঞ দাত্তে” 

নিশান্তে সুবর্ণ-কান্তি নক্ষত্র যেমাত 
(তপনের অনুচর) সুচার্ কিরণে 
খেদায় তামির-পুঞ্জে; হে কাব, তেমাতি 
প্রভা তব বিনাশিল মানস-ভুবনে 
অজ্ঞান! জনম তব পরম সুক্ষণে। 
নব কাঁব-কুল-পতা তুমি, মহামাতি, 
বহ্মাণ্ডের এ সূখন্ডে। তোমার সেবনে 
পারহার নিদ্রা পুনঃ জাগলা ভারতী । 
দেবীর প্রসাদে তুমি পাঁশলা সাহসে 
সে বিষম দ্বার দয়া আঁধার নরকে, 

মধ*সন্দন রচনাবলণী 

যে বিষম দ্বার দিয়া, ত্যজি আশা, পশে 
পাপ প্রাণ, তুমি, সাধু, পাঁশলা পুলকে 1৯৫ 
যশের আকাশ হতে কভু কি হে খসে 
এ নক্ষত্রঃ কোন্ কাঁট কাটে এ কোরকে? 

৮৩ 

 পণ্ডিতবর থিওডোর গোল ডষ্ট;কর১* 
মাঁথ জলম্মাথে যথা দেব-দৈত্য-দলে 

লাঁভলা অমৃত-রস৯", তুমি শুভ ক্ষণে 
যশোর্প সুধা, সাধু, লভিলা স্ববলে, 
সংস্কৃতবিদ্যা-রূপ 'সম্ধুর মথনে! 
পঁণ্ডিত-কুলের পাতি তুমি এ মণ্ডলে। 
আছে ঘত 'পকবর ভারত-কাননে, 
সুসঙ্গত-রঙ্গে তোষে তোমার শ্রবণে। 
কোন্ রাজা হেন পুজা পায় এ অঞ্চলে ? 
বাজায়ে সকল বাণা বাল্মাক আপাঁন 

, কহেন রামের কথা তোমায় আদরে; 

বদারকাশ্রমণ্* হতে মহা গীত-ধৰাঁন 
'গার-জাত স্রোতঃ-সম ভনম-ধবনি করে! 
সখা তব কালিদাস, কাঁব-কুল-মাণি!_ 
কে জানে কি পণ্য তব ছিল জল্মান্তরে ? 

৮৪ 

কে বলে বসন্ত অন্ত, তব কাব্য-বনে, 
শ্বেতদ্বীপ 2৯০০ ওই শুন, বহে বায়ু-ভরে 
সঙ্গীত-রতঙ্গ রঙ্জো! গায় পণ স্বরে 
[পকে*বর, তুষি মনঃ সধা-বারষণে। 
নীরব ও বীণা কবে, কোথা ন্রিভুবনে 
বাদ্দেবী 2 অবাক কবে কল্লোল সাগরে ? 
তারারুপ হেম তার, সুনীল গগনে, 
অনন্ত মধুর ধান নিরন্তর করে। 
পৃজক-বিহীন কভু হইতে কি পারে 
সুন্দর মন্দির তব? পশ, কাঁবপাঁতি, 

১৪ দান্তে_ইতালীয় বিখ্যাত কাঁব দান্তের প্রাত শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়েছে এই কাঁবিতায়। 
৯৫ মহাকাঁব দান্তের ণডভাইন কমোড" নামক কাব্যে বিস্তৃত নরক-বর্ণনা আছে। এখানে সে-প্রসঙ্গের 

উল্লেখ করা হয়েছে। 
৯৬ 'িওডোর গোল্ডজ্টুকর-_ইংলশ্ডের আঁধবাসণ সংখ্যাত সংস্কৃতজ্ঞ পশ্ডিত। 
১৭ দেবদৈত্যের সমুদ্রমল্থনের পৌরাণিক কাহিনীর উল্লেখ। 
১ কৃফদ্বৈপায়ন ব্যাস এই আশ্রমে বাস করতেন। 
৯৯ টোনসন-াবাঁশম্ট ইংরেজ কাঁব। ১০০ শ্বৈতদ্বীপ- ইংলন্ড। 
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(এ পরম পদ পণ্য দিয়াছে তোমারে ) 
পৃষ্পাঞ্জীল 'দয়া পৃজ করিয়া ভকাঁতি। 
যশঃ-ফুল-মালা তুমি পাবে পুরস্কারে । 
ছ*ইতে শমন তোমা না পাবে শকতি। 

৮৫ 

কবিবর ভিকৃতর হন্যগো* 
আপনার বীণা, কাব, তব পাঁণ-মূলে 

দিয়াছেন বীণাপাঁণ, বাজাও হরষে! 
পূর্ণ, হে যশাস্ব, দেশ তোমার সুযশে, 
গোকুল-কানন যথা প্রফুল্ল বকুলে 
বসন্তে! অমৃত পান করি তব ফুল 
আঁল-রূপ মনঃ মোর মন্ত গো সে রসে! 
হে ভিকৃতর, জয়ী তুমি এই মর-কুলে! 
আসে যবে যম. তুম হাসো হে সাহসে! 
অক্ষয় বৃক্ষের রূপে তব নাম রবে 
তব জল্ম-দেশ-বনে, কাহনু তোমারে; 
(ভবিষ্যদ্বন্তা কব সতত এ ভবে, 
এ শান্ত ভারতী সতী প্রদানেন তারে ) 
প্রস্তরের স্তম্ভ যবে গল্যে মাঁট হবে, 
শোভিবে আদরে তুম মনের সংসারে! 

৮৬ 

বদ্যার সাগর তুমি বিখ্যাত ভারতে । 
করুণার সিন্ধু তুমি, সেই জানে মনে, 
দীন যে, দীনের বন্ধু! উজ্জল জগতে 
হেমাদ্রর হেম-কান্তি অম্লান করণে । 
কিন্তু ভাগ্য-বলে পেয়ে সে মহা পব্বতে, 
যে জন আশ্রয় লয় সুবর্ণ চরণে, 
সেই জানে কত গুণ ধরে কত মতে 
গারীশ। কি সেবা তার সে সুখ-সদনে ! 

দানে বাঁর নদীরুপ বিমলা কিজ্করা; 
যোগায় অমৃত ফল পরম আদরে 
দশর্ঘ-শিরঃ তরু-দল, দাসরৃপ ধার; 
পারমলে ফুল-কুল দশ দশ ভরে; 
দিবসে শীতল *বাসী ছায়া, বনেশবরা, 
ণনশায় সুশান্ত নিদ্রা, ক্লান্তি দূর করে! 

৮৭ 

সংস্কৃত 
কান্ডার-বহীন তর যথা 'সন্ধু-জলে 

সাহ বহু 1দন ঝড়, তরত্গ-পঁড়নে, 
লভে কূল কালে, মন্দ পবন-চালনে; 
সে সৃুদশা আজ তব সুভাগ্যের বলে, 
সংস্কৃত, দেব-ভাষা মানব-মন্ডলে, 
সাগর-কল্লোল-ধৰানি, নদের বদনে, 
বজনাদ, কম্পবান্ বীণা-তার-গণে ! 
রাজাশ্রম আজ তব! উদয়-অচলে, 

নব আদত্যের রূপে! পূর্ব-রূপ ধার, 
ফোট পুনঃ পৃর্বরূপে, পুনঃ পূর্বরসে! 
এত 'দনে প্রভাতিল দুখ-বিভাবরী : 
ফোট মহানন্দে হাঁস মনেরু সরসে। 

৮৮ 

বামায়ণ 

সাধনু নিদ্রায় বৃথা সুন্দর [সংহলে ।_ 
স্মৃতি, পিতা বাল্মীকির বৃদ্ধ-রৃপ ধার, 
বাঁসলা শিয়রে মোর; হাতে বীণা করি, 
গাইলা সে মহাগীতি, যাহে হিয়া জবলে, 
যাহে আজ আখ হতে অশ্রু-বিন্দ; গলে! 

নাঁদ আর্দে মনঃ যার তব কথা স্মার, 

দিব্য »ক্ু৪ দিলা গুরু; দেখিনু সুক্ষণে 
' শিলা জলে; কুম্ভকর্ণ পাঁশিল সমরে, 
চলিল অচল যেন ভীষণ ঘোষণে, 
কাঁপায়ে ধরায় ঘন ভনম-পদ-ভরে। 
শবনাশিলা রামানূজ মেঘনাদে রণে; 
বিনাশ্জি” রঘুরাজ রক্ষোরাজেশ্বরে । 

৮৯ 

হারপব্বতে দ্রোপদশর মৃত্যু” 
যথা শমী, বন-শোভা, পবনের বলে, 

আঁধার চৌঁদুক, পড়ে সহসা সে বনে; 

০১1ভকৃতর হাগো-াবাশিষ্ট ফরাসী কাব ও বর 
হি মহাপ্রস্থান পর্বের উপাখ্যান অবলম্বনে কবিতাটি রচিত। 



১৮০ মধুসূদন রচনাবলী 

পাঁড়লা দ্রৌপদী সতা পক্বতের তলে ।_ চার দিকে তারা-চয় সুমধ্র রবে 
নাবল সে শিখা, যার সবর্ণ-কিরণে ৷ (বাজায়ে সুবর্ণ বাঁণা) গাইল গগনে, 
উজ্জবল পাশণ্ডব-কুল মানব-মণ্ডলে !  কুল-বালা-দল যবে বিবাহ-উৎসবে 
অস্তে গেলা শাঁশকলা মালান গগনে । হুলাহুলি দেয় মিল বধৃ-দরশনে। 
মুঁদলা, শুখায়ে, পদ্ম সরোবর-জলে' । আইলেন আদ প্রভা হেম-ঘনাসনে, 
নয়নের হেম-বিভা ত্যজিল নয়নে! ভাস ধীরে শৃন্যরূপ সুনীল অর্ণবে, 
মহাশোকে পণ্চ ভাই বোঁড় সন্দরণীরে দোখতে তোমার মুখ । বসন্ত আপাঁন 
কাঁদলা, পূরি সে গার রোদন-নিনাদে : ' আবাঁরলা শাম বাসে বর কলেবরে : 
দানবের হাতে হোর অমরাবতাঁরে আঁচলে বসাঞ্জে নব ফৃলরূপ মাঁণি, 
শোকার্ত দেবেন্দ্র যথা ঘোর পরমাদে। নব ফুল-রুপ মাঁণ কবরী উপরে। 
তাতিল গাঁরর বক্ষঃ নয়নের নীরে; ৷ দেবীর আদেশে তুমি, লো নব রমাঁণ, 
প্রাতধবান-ছলে গিরি কাঁদল বিষাদে । ৰ কঁটিতে মেঘলা-র্পে পাঁরলা সাগরে । 

৯৯০ | ৯২ 

“19119 ! [91191 ০ [0 001 160 17 50106) আকাশ-পরশণ গার দাম গুণ-বলে, 
[)01)0 11)621106 41 10০1167225 ! নিম্মিল মান্দির যারা সুন্দর ভারতে; 

171].1041১০৩ 

“কুক্ষণে তোরে লো, হায়, ইতালি! ইতালি! 
এ দুখ-জনক রূপ দিয়াছেন 'বাঁধ।” 

তাদের সন্তান ক হে আমরা সকলে ?- 

আমরা. _দবব্বলি, ক্ষীণ, কুখ্যাত জগতে, 

কে না লোভে, ফাঁণনীর কুন্তলে যে মাঁণ পরাধীন, হা বধাতঃ, আবদ্ধ শঙখলে 2 

ভূপাতিত তারার্পে, নিশাকালে ঝলে টা নীবল জ্যোতিঃ মাঁণ, মরকতে, 
5 

কিন্তু কৃতান্তের দূত বিষদন্তে গাঁণ, ফাটল ধদতুরা ফন্ল মানসের জলে 
কে করে সাহস তারে কেড়ে নিতে বলে? নর্গন্ধে? কে কবে মোরে 2 জানিব কি মতে : 

হায় লো ভারত-ভূঁমি! বৃথা স্বর্ণ-জলে বামন দানব-কুলে, সংহের ওরসে 
ধূইলা বরাঙ্গ তোর, কুরঙ্গ-নয়নি শৃগাল কি পাপে মোরা কে কবে আমারে 

ণ পু সঃ ১৫ মি, 

বধাতা? রতন 'সিপথ গড়ায়ে কৌশলে, 218 ৬০ 

সাজাইলা পোড়া ভাল তোর লো, যতাঁন!. ; বস শুনা দেহ ভহ: অমত-আসারে 

নাহস্ লো িষময়ী যেমাত সাঁপিনশ; চেতাইবি+* মৃত-কজ্পে; পুনঃ কি হরষে, 
ঃ ূ শুর্ুকে১৬ ভারত-শশীী ভাতিবে সংসারে ? 

| 

ূ 
রাক্ষতে অক্ষম মান প্রকৃত যে পাত: 
পাড় কামানলে, তোরে করে লো অধীন ও 

শকুত্তলা 
মেনকা অপ্সরার্পণ, ব্যাসের ভারতী 

হ্ং প্রসাব, ত্যাজলা ব্যস্তে, ভারত-কাননে, 
৷ শকুন্তলা সমন্দরীরে, তুমি, মহামতি, 

পৃথিবী ' কণ্বরূপে পেয়ে তারে পাঁলিলা যতনে, 
'নাম্ম গোলাকারে তোমা আরোপলা যবে । কালিদাস! ধন্য কবি, কাঁব-কুল-পাঁত! 

িশব-মাঝে শ্রষ্টা, ধরা! আত হৃষ্ট মনে ' তব কাব্যাশ্রমে হোর এ নারী-রতনে 

১০৩ 171110819_ - ইতালীয় কাঁব। স্বাজাত্যবোধক সনেট রচনা করে খ্যাত হয়েছিলেন। 
১০৪ অমৃত-আসারে__অমৃতধারায়। ১০৫ চেতাইবি-চেতনাদান করবে। ১০৬ শূরুকে- শূক্রুপক্ষে । 

কার শাপে তোর তরে, ওলো অভাগানি, 

চন্দন হইল বিষ: সুধা তিত আত? 



চতুদ্দর্শপদী কবিতাবলণ 

কে না ভাল বাসে তারে, দুজ্মন্ত যেমাতি 
প্রেমে অন্ধ? কে না পড়ে মদন-বন্ধনে ? 
নন্দনের পিক-ধনি সুমধুর গলে: 

মানস-কমল-রুচি বদন-কমলে; 
অধরে অমৃত-সধা;: সৌদামিনী হাসে; 
কিন্তু ও মগাক্ষ হতে যবে গাল, ঝলে 

অশ্রুধারা, ধৈর্য ধরে কে মর্তো, আকাশে ? 

৯৪ 

বাল্মীক 

স্বপনে ভ্রমন আমি গহন কাননে 
একাকী । দোঁখনু দূরে যূব এক জন, 
দাঁড়ায়ে তাহার কাছে প্রাচীন ব্রাহ্মণ__ 
দ্রোণ যেন ভয়-শৃন্য কুরুক্ষেত্র-রণে। 
"চাহস্ বাধতে মোরে কিসের কারণে 2” 
1জজ্ঞাঁসলা দ্বজবর মধুর বচনে। 
"বাধ তোমা হরি আম লব তব ধন,” 
উত্তারলা যুব জন ভঁম গরজনে 1 
পারবরাঁতিল স্বপ্ন। শুনিনু সত্বরে 
সুধাময় গীত-ধবান, আপানি ভারত+, 
মোঁহতে ব্রক্গমার মনঃ, স্বর্ণ বীণা করে, 
আরমম্ভিলা গীত যেন মনোহর আত! 
সে দুরন্ত যুব জন, সে বৃদ্ধের বরে, 

৭৯৫ 

__._ "মীপাতি টি 
শরে হৈতে ফেলে দিল লক্ষের টোপর ॥” 

চণ্ডী । 

হোর যথা শফরণীরে স্বচ্ছ সরোবরে, 
পড়ে মংস্যরঙক,১* ভেদি সুনীল গগনে, 
(ইন্দ্র-ধনুঃ-সম দীপ্ত 'বাবধ বরণে) 
পাঁড়ল মুকুট, উঠি, অকূল সাগরে, 

উজলি চোঁদক শত রতনের করে 
্রুতগাত! মৃদু হাঁস হেম ঘনাসনে 

পদ্মারে,৯০৯ কহিলা, “দেখ, দেখ লো নয়নে, 
অবোধ শ্রীমন্ত ফেলে সাগরের জলে 
লক্ষের টোপর,১৯ সাঁখ! রক্ষিব, স্বজনি, 
খুল্পনার ধন আমি ।"-_ আশ মায়া-বলে 
স্বর্ণ ক্ষেমঙ্করী-রৃপ লইলা জননী। 
বজনখে মৎস্যরঙ্কে যথা নভস্তলে 
বধে বাজ, টোপর মা ধারলা তেমনি। 

৯৬ 

কোন এক প7স্তকের ভূমিকা 
পাঁড়য়া ১১৩১ 

চাঁড়ালের হাত দিয়া পোড়াও পুস্তকে! 
কার ভস্মরাশ, ফেল, কর্্মনাশা-জলে ! __ 
সুভাবের উপযুস্ত বসন, যে বলে 
শার বুনিবারে, ভাষা! কুখ্যাতি-নরকে 
যম-সম পারি তারে ডুবাতে পুলকে, 
হাতী-সম গড়া কার হাড় পদতলে! 
কত যে এশবর্য্য তব এ ভব-মণ্ডলে, 
সেই জানে, বাণীপদ ধরে যে মস্তকে! 
কামার্ত দানব যাঁদ অপ্সরীরে সাধে, 
ঘৃণায় ঘুরায়ে মুখ হাত দে সে কানে; 
[কিন্তু দেবপত্র যবে প্রেম-ডোরে বাঁধে 
মনঃ তার, প্রেম-সূধা হরষে সে দানে। 
দূর স্রি নন্দঘোষে, ভজ শ্যামে, রাধে, 
ও বেশী নিকটে এলে ঢাকো মুখ মানে। 

৯১৭ 

মন্রাক্ষর 

বড়ই নিষ্ঠুর আম ভাব তারে মনে, 
লো ভাবা, পীঁড়তে তোমা গাঁড়ল যে আগে 
মন্রাক্ষর-রূপ বোঁড়! কত ব্যথা লাগে 
পর যবে এ ানগড় কোমল চরণে 

১০৭ মুকুন্দরাম চক্রবতর্ণকৃত চণ্ডাঁমঙ্গলে শ্রীমন্ত বা শ্রীপতি সদাগরের প্রসঙ্জ আছে। এই কবিতার 
ঙ্ 

[বিষয়বস্তু সেখান থেকে গৃহীত । 
১০৮ মাছরাঙা । ১০৯ পদ্মা পদ্মাবতী, চণ্ডীদেবীর সঁহচরী। 
১১০ লক্ষের টোপর- লক্ষ টাকা মূল্যের টুপ বা পাগাঁড়। * 
৯৯ কোন্ পুস্তক গবেষকগণ আজ পর্যন্ত স্থির করতে পারেন নি। 



১৮২ 

স্মারলে হদয় মোর জলি উঠে রাগে! 

ছিল না কি ভাব-ধন, কহ, লো ললনে, 
মনের ভান্ডারে তার, যে মিথ্যা সোহাগে 
ভুলাতে তোমারে দিল এ কুচ্ছ*২ ভূষণে £_ 
ক কাজ রঞ্জনে রাঁঙ কমলের দলে 2 
নিজ-রূপে শঁশিকলা উজ্জবল আকাশে! 
ক কাজ পাঁবান্র মন্তে জাহবীর জলে ? 
কি কাজ সুগন্ধ ঢাঁলি পাঁরজাত-বাসে ? 
প্রকৃত কবিতা-রুপী প্ররাতির বলে-_ 
চীন-নারী-সম পদ কেন লৌহ-ফাঁসে ? 

ব্লজ-বৃত্তান্ত 
আর কি কাদে, লো নাঁদ, তোর তণরে বাঁস, 

মথুরার পানে চেয়ে, ব্রজের সুন্দরী? 
আর কি পড়ে লো এবে তোর জলে খাঁস 
অশ্রু-ধারা; মুকুতার কম+৯ রূপ ধার ? 
বিন্দা- চন্দ্রাননা দৃতীক মোরে, রুূপাঁসি 
কালিন্দি, পার কি আর হয় ও লহরা, 
কাহতে রাধার কথা, রাজ-পুরে পাঁশ, 
নব রাজে, কর-যুগ ভয়ে যোড় করি? 
বঙ্গের হদয়-রুপ রঙ্গ-ভূমি-তলে 
সা্গিল কি এত দিনে গোকুলের লঈলা ? 
কোথায় রাখাল-রাজ পাত ধড়া গলে ? 
কোথায় সে বিরাহণী প্যারী চারুশনলা 2 
ডুবাতে কি ব্রজ-ধামে বিস্মৃতির জলে, 
কাল-রূপে পুনঃ ইন্দ্র বৃম্টি বরষিলা! 

৯৯ 

ভূত কাল 

কোন্ মূলা দিয়া পুনঃ কান ভূত কালে,৯১৪ 
_কোন্ মূল্য এ মন্ত্রণা কারে লয়ে কার? 
কোন্ ধন, কোন্ মুদ্রা, কোন্ মাঁণ-জালে 
এ দুল্লভি দ্রব্য-লাভ 2 কোন্ দেবে স্মার, 
কোন্ যোগে, কোন্ তপে, কোন্ ধর্ম্ম ধার ? 
আছে কি এমন জন রান্গণে, চণ্ডালে, 

১১২ কুৎীসত। 
১১৩ বির ্ 

মধূস্্দন রচনাবলী 

এ দীক্ষা-শিক্ষার্থে যারে গুরু-পদে বার, 
এ তত্ব-স্বরূপ পদ্ম পাই যে মৃণালে 2 
পশে যে প্রবাহ বাহ অকূল সাগরে, 
ফার কি সে আসে পুনঃ পর্বত-সদনে ? 

যে বাঁরর ধারা ধরা সতৃষ্ণায় ধরে, 
উঠে কি সে পুনঃ কভু বাঁরদাতা ঘনে 2 
বর্তমানে তোরে, কাল, যে জন আদরে 
তার তুই! গেলে তোরে পায় কোন্ জনে? 

১০০ 

নং % 4 

প্রফঃল্প' কমল যথা স্দনির্্মল জলে 
। আঁদত্যের জ্যোতিঃ দিয়া আঁকে স্ব-মূরাতি;' 
প্রেমের সুবর্ণ রঙে, সূনেত্রা ফুবাতি, 

' চিত্রেছ যে ছবি তুমি এ হৃদয়-স্থলে, 
মোছে তারে হেন কার আছে লো শকাতি 
যত দিন ভ্রাম আম এ ভব-মণ্ডলে 2 
সাগর-সঙ্গমে গঙ্গা করেন যেমাঁতি 
চির-বাস, পারমল কমলের দলে, 

সেই রূপে থাক তুমি! দূরে ক নিকটে, 
, যেখানে যখন থাকি, ভাঁজব তোমারে; 
যেখানে যখন যাই, যেখানে যা ঘটে! 
৷ প্রেমের প্রাতিমা তুমি, আলোক আঁধারে! 
' আধজ্ঠান নিত্য তব স্মৃতি-সৃস্ট মঠে_ 
, সতত সঙ্গিনী মোর সংসার-মাঝারে 1১৯৫ 
| 

১০১ 

আশা 

কত শত রঙ্গ করে নশা-আগমনে !- 
কিন্তু ক শকাঁতি তোর এ মর-ভবনে 

। লো আশা!_নিদ্রার কেলি+৯, আইলে যামিনী, 
। ভাল মন্দ ভুলে লোক যখন শয়নে, 
দুখ, সুখ, সত্য, মিথ্যা! তুই কুহাকিনন, 
তোর লীলা-খেলা দেখ দিবার মিলনে,_ 

' জাগে যে স্বপন তারে দেখাস্. রাঙ্গণি! 

১৯৪ কাল--অতনত কাল। 
১১৫ পত্রী হেনাঁরয়েটাকে লক্ষ্য করে শেখা । সেই জন্যই বোধ হয় সনেটাটর নাম নেই। 
১৯৬ খেলা । 



চতু্দশপদণী কাঁবতাবলশ ১৮৩ 

কাঙ্গালণ যে, ধন-ভোগ তার তোর বলে; ৷ ও প্রাতমা! িনবাইল, দেখ, হোমানলে 
মগন যে, ভাগ্য-দোষে বিপদ-সাগরে, । মনঃ-কুন্ডে অশ্রু-ধারা মনোদঃখে ঝাঁর! 
(ভুলি ভূত, বর্তমান ভূলি তোর ছলে) । শুখাইল দুরদষ্ট সে ফল্ল্প কমলে, 
কালে তীর-লাভ হবে, সেও মনে করে! যার গন্ধামোদে অন্ধ এ মনঃ, বস্মার 
ভাঁবষ্যং-অন্ধকারে তোর দীপ জবলে;__ ংসারের ধর্ম, কর্ম্ম! ডুবিল সে তাঁর, 
এ কুহক পাইলি লো কোন্ দেব-বরে 2  কাব্য-নদে খেলাইন; যাহে পদ-বলে 

। অল্প দন! নাঁরনু, মা, ানতে তোমারে 

৯০২ । শৈশবে, অবোধ আমি! ডাঁকলা যৌবনে; 
৷ (যাঁদও অধম পনর, মা কি ভুলে তারে 2) 

রি ৷ এবে- ইন্দ্রপ্রস্থ*৯৭ ছাড় যাই দূর বনে! 
বিসাজ্জঞব আজ, মা গো, বিস্মৃতির জলে | এই বর, হে বরদে, মাঁগ শেষ বারে, 

(হৃদয়-মণ্ডপ, হায়, অন্ধকার কার!) ' জ্যোতিষ্ময় কর বঙ্গ-_ভারত-রতনে! 

ইন্দপ্রস্থ__কর্মস্থল, খ্যাঁতর ভূমি অর্থে ব্যবহৃত? 





নানা কাঁৰতা 

বাল্যরচনা 

মনাগুনে ভাবে মনে হইয়া বিকার, 

নাবল প্রেমের অশ্ন নাহ জ্বলে আর। 

_ফুরায়েছে সব আশা মদন রাজার 

আসবে বসন্ত আশা- এই আশা সার। 

আশায় আশ্রত জনে নিরাশ ক?রলে, 

আশাতে আশার বশ আশায় মারলে । 

নস্ট কর হেন তরু নিরাশ কাঁরয়া। 

' যে জন করয়ে আশা. আশার আশবাসে, 

'নরাশ করয়ে তারে কেমন মানসে ॥ 

গান 

বর্ধাকাল 
গভশীর গজ্জন সদা করে জলধর, 
উথ্থালল নদনদশ ধরণণ উপর। 
রমণী রমণ লয়ে, সুখে কেলি করে, 
দানবাদি দেব, যক্ষ সুীখত অন্তরে। 
সমীরণ ঘন ঘন ঝন ঝন রব, 
বরুণ প্রধল দৌখ প্রবল প্রভাব। 
স্বাধীন হইয়া পাছে পরাধীন হয় 
কলহ করয়ে কোন মতে শান্ত নয়॥ 

হিমধতু 
হিমন্তের আগমনে সকলে কাম্পিত, 
রামাগণ ভাবে মনে হইয়া দুঃখিত । 

মধু বলে জাগ মা গো, 
[বভু স্থানে এই মাগ, 

সুরসে প্রবৃত্ত হউক তব তনয় 'নচয় ॥ 

প্রস্তাবনা 

রাগণন খাম্বাজ, তাল মধ্যমান 

মার হায়, কোথা সে সুখের সময়, 
যে সময় দেশময় নাট্যরস সাঁবশেষ ছিল রসময় ' 

শুন গো ভারতভীম, 
কত নিদ্রা যাবে তুমি, উপসংহার 

আর শনদ্রা উাঁচত না হয়। 
উঠ ত্যজ ঘুম ঘোর, 

॥গিণী বসন্ত, তাল ধঈমা তেতালা 

হইল, হইল ভোর, শুন হে সভাজন! 
1দ্নকর প্রাচীতে উদয়। আম অভাজন, 

কোথায় বাল্মীকি. ব্যাস, দীন ক্ষীণ জ্ঞানগুণে, 

কোথা তব কালিদাস, ভয় হয় দেখে শুনে, 
কোথা ভবভূঁতি মহোদয় । পাছে কপাল বিগুণে, 

অলশক কুনাট্য রঙ্গে, হারাই পূর্ব মৃলধন ! 

মজে লোক রাট়ে বঙ্গে, 
নরাখয়া প্রাণে নাহ সয়। যাঁদ অনুরাগ পাই, 

সূধারস অনাদরে, আনন্দের সীমা নাই, 
ণবষবার পান করে, এ কাষেতে একযাই, 

তাহে হয় তনু মনঃ ক্ষয়। 
এ পপ শীট শ্পাীশিপিলশাীশীটী শীট শিপ 

রঃ ' নাটকের প্রথম সংস্করণে ছিল। 
দব দরশন !* 

তৃতীয় সংস্করণ থেকে পাঁরত্যন্ত হয়েছে। 



গীতিকবিতা 

আত্ম-বিলাপ 

৯ 

আশার ছলনে ভুলি কি ফল লাঁভন, হায়, 
তাই ভাব মনে ? 

জাঁবন-প্রবাহ বাহ কাল-সিম্ধু পানে যায়, 
ফিরাব কেমনে ? 

দিন দিন আয়ুহীন, হাঁনবল দিন দন,_ 
তবু এ আশার নেশা ছুটিল নাঃ এ কি দায়! 

রে প্রমত্ত মন মম! কবে পোহাইবে রাঁতি ? 
জাগাঁব রে কবে? 

কত দিন রবে? 
নীর-ীবন্দু দূব্বাদলে, নিত্য ক রে ঝলঝলে 2 
কে না জানে অম্বুবিদ্ব অম্বুমুখে সদ্যঃপাঁতি ? 

৩ 

নিশার স্বপন-সুখে সুখী যে, কি সুখ তার ? 
জাগে সে কাঁদিতে! 

ক্ষণপ্রভা প্রভা-দানে বাড়ায় মাত্র আঁধার 
পাঁথকে ধাঁদতে ! 

মরীচিকা মরুদেশে, নাশে প্রাণ তৃষাক্রেশে 
এ তিনের ছল সম ছল রে এ কু-আশার। 

৪ 

প্রেমের নিগড় গাঁড় পরিালি চরণে সাদে; 
কি ফল লভিলি? 

জবলন্ত-পাবক-শিখা- লোভে তুই কাল-ফাঁদে 
ডীঁড়য়া পাঁড়াল! 

পতঙ্গ যে রঙ্গে ধায়, ধাইীল, অবোধ, হায়! 
না দোখাল, না শুনিলি, এবে রে পরাণ কাঁদে! 

৫ 

বাকণ ক রাখাল তুই বৃথা অর্থ-কান্বেষণে, 
সে সাধ সাঁধতে ? 

ক্ষত মান্র হাত তোর মৃণাল-কণ্টকগণে 
কমল তুলিতে! 

নাঁরাল হারতে মাঁণ, দংাশল কেবল ফণী! 
এ বিষম বিষজবালা ভূলিবি, মন, কেমনে! 

৬ 

যশোলাভ লোভে আয়ু কত যে ব্যায়ীল হায়, 
কব তা কাহারে 2 

সুগন্ধ কুসুম-গন্ধে অন্ধ কাঁট যথা ধায়, 
,. কাঁটিতে তাহারে, 

মাৎসর্যয-বিষদশন, কামড়ে রে অনুক্ষণ 

এই কি লাল লাভ, অনাহারে, আননিদ্রায় ? 

€ 

মুকুতা-ফলের লোভে, ডুবে রে অতল জলে 
যতনে ধীবর, 

শতমূন্তাধিক আয়ু কালাসন্ধু জলতলে 
ফেলিস্, পামর! 

ফিরি দিবে হারাধন, কে তোরে, অবোধ মন, 
হায় রে, ভুলিবি কত আশার কৃহক-ছলে! 

বঙ্গভামির প্রাতি 
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রেখো, মা, দাসেরে মনে, এ মিনতি কার পদে। 
সাধিতে মনের সাদ, 
ঘটে যাঁদ পরমাদ, 

মধুহন করো নাগো তব মনঃকোকনদে। 

জব-তারা যাঁদ খসে 
এ দেহ-আকাশ হতে, নাহ খেদ তাহে। 

জ্মিলে মারতে হবে, 
অমর কে কোথা কবে, 

চিরাস্থর কবে নীর, হায় রে, জীবন-নদে ? 
কিন্তু যাঁদ রাখ মনে, 
নাহ, মা, ডরি শমনে; 

মাঁক্ষকাও গলে না গো, পাঁড়লে অমৃত-হুদে ! 



নানা কবিতা ১৮৭ 

লোকে যারে নাহি ভুলে, ৰ ভুল দোষ, গুণ ধর, 
মনের মান্দিরে সদা সেবে সব্বজন;_ | অমর করিয়া বর দেহ দাসে, সূবরদে!__ 

কিন্তু কোন গুণ আছে, র ফুট যেন স্মাতি-জলে, 
যাচিব যে তব কাছে, | মানসে, মা, যথা ফলে 

হেন অমরতা আম, কহ, গো. শ্যামা জল্মদে! : মধুময় তামরস শক বসন্ত, ক শরদে ! 

নীতিগর্ত কাব্য 
ময়র ও গোরী আখণ্ডল-ধনুর বরণে 

মাণ্ডলা সু-পুচ্ছ ধাতা তোমার সজনে! 
ময়ূর কাঁহল কাঁদ গোৌরীর চরণে, , সদা জবলে তব গলে 

কৈলাস-ভবনে;_ স্বর্ণহার ঝল ঝলে, 
“অবধান কর দোব, যাও. বাছা. নাচ গিয়া ঘনের গঞজ্জনে, 
আম ভৃত্য 'নত্য সোঁব হরষে সু-পুচ্ছ খুলি 

প্রয়োত্তম সূতে তব এ পজ্ঞঠ-আসনে। [শরে স্বর্ণ চন্ডা তুলি; 
রথ যথা দ্রুত রথে, *.. *  করগে কোল ব্রজ-কুঞ্জ-বনে। 
চলেন পবন-পথে করতাল ব্লজাঙ্গনা 

দাসের এ পিঠে চাঁড় সেনানী সুমাতি; দেবে রঙ্গে বরাঙ্গনা__ 
তবু, মা গো. আমি দুখী আত! তোষ গয়া ময়ুরীরে প্রেম-আলিঙ্গনে ! 

করি যাঁদ কেকাধৰনি, শুন বাছা, মোর কথা শুন, 
ঘৃণায় হাসে অমাঁন দিয়াছেন কোন কোন গুণ, 

খেচর, ভূচর জন্তু;_মার, মা, শরমে ! দেব সনাতন প্রাত-জনে; 
ডালে মূঢ় পিক যবে স-কলে কোকিল গায়, 

মাতিয়া জগং-জন বাখানে অধমে! অপরূপ রূপ তব, খেদ কি কারণে 2৮৮ 
বাবিধ কুসুম কেশে, ?1নজ অবস্থায় সদা স্থির যার মন, 
সাঁজ মনোহর বেশে, তার হতে সুখতর অন্য কোন জন? 

বরেন বসুধা দেবী যবে খতুবরে 
কোকিল মঙ্গল-ধনি করে। 
অহরহ কুহুধৰনি বাজে বনস্থলে; কাক ও শৃগালন 
নীরবে থাক, মা, আম; রাগে হিয়া জবলে! 

ঘুচাও কলঙ্ক শুভঙ্করি, একটি সন্দেশ চুরি করি, 
পুত্রের কিঙকর আমি এ মিনাতি কার, উঁড়য়া বাঁসলা বৃক্ষোপরি, 

পা দুখাঁন ধাঁর।” কাক, হস্ট-মনে : 
উত্তর কারলা গৌরী সমমধুর স্বরে: সুখাদ্যের বাস পেয়ে, 
“পুনের বাহন তুমি খ্যাত চরাচরে, আইল শৃগালণী ধেয়ে, 

এ আক্ষেপ কর কি কারণে? দেখ কাকে কহে দহস্টা মধুর বচনে;_ 
হে বিহঙ্গ, অঞ্গ-কান্তি ভাব দেখ মনে! “অপ্পরূপ রূপ তব, মার! 

চন্্রককলাপে দেখ নিজ পচ্ছ-দেশে ; তুমি কি গো ব্রজের শ্রীহার,_ 
র্ুখালু রাজার সম চূড়াখাঁনি কেশে!  গোপিনীর মনোবাঞ্চা ?-কহ গুণমণি! 



১৮৮ মধুসূদন রচনাবলী 

হে নব নাঁরদ-কান্তি, 
ঘুচাও দাসীর ভ্রান্তি, 

যুড়াও এ কান দুটি করি বেণু-ধবনি ! 
প্ণ্যবতী গোপ-বধ্ আত! 
তে*ই তারে দিলা "বাঁধ, 
তব সম রূপ-নাধ,_ 

মোহ হে মদনে তুমি; কি ছার যুবতাঁ ? 
গাও গীত, গাও, সখে কার এ নাতি! 

গাঁথ মালা সুচারু গাঁথিনে.* 

রসাল ও স্বর্ণ লতিকা 

রসাল কাঁহল উচ্চে স্বর্ণলাঁতিকারে :_ 
"শুন মোর কথা, ধান, নিন্দ বিধাতারে! 

নিদারুণ তান আত; 
নাহি দয়া তব প্রাতি; 

তেই ক্ষুদ্র-কায়া কার সুঁজলা তোমারে । 
মলয় বাঁহলে, হায়, 
নতাঁশরা তুমি তায়, 

মধুকর-ভরে তুমি পড় লো ঢলিয়া: 
হিমাদ্দু সদৃশ আমি, 
বন-বৃক্ষ-কুল-স্বামণ, 

মেঘলোকে উঠে শির আকাশ ভোঁদয়া! 
কালাঁগনর মত তপ্ত তপন তাপন,._ 
আম ক লো ডরাই কখন? 

দূরে রাখ গাভী-দলে, 
রাখাল আমার তলে 

বিরাম লভয়ে অনক্ষণ,;_ 
শুন, ধান, রাজ-কাজ দারিদ্র পালন: 
আমার প্রসাদ ভুজজে পথ-গামী জন। 

কেহ অন্ন রাঁধ খায় 
কেহ পাড় 'নদ্রা যায় 

এ রাজ চরণে । 

সদা আসি সেবা করে 
মোর আঁতাঁথর হেথা আপাঁন পবন! 
মধু-মাখা ফল মোর বিখ্যাত ভুবনে! 

তুমি কি তা জান না, ললনে, 

* কয়েকটি চরণ পাওয়া যায় নি। 

দেখ মোর ডাল-রাশি, 
কত পাখা বাঁধে আসি 
বাসা এ আগারে! 

ধন্য মোর জনম সংসারে! 

কিন্তু তব দুখ দোঁখ নিত্য আমি দুখী; 
। নিন্দ বিধাতায় তুমি, নিন্দ, বিধুমুখি!”া 
' যঘ্ধার্থ গম্ভীরতার বাণী তব পানে! 

সৃধা-আশে আসে আলি, 
দলে সুধা যায় চলি, 

কে কোথা কবে গো দুখী সখার মিলনে 2" 
“ক্ষুদ্রমাতি তুমি আত” 

রাগ কহে তরুপাঁতি, 
, "নাহ কিছ আভমান ? ধিক চন্দ্রাননে !" 
নীরবিলা তরুরাজ; উীঁড়ল গগনে 
যমদূতাকীতি মেঘ গম্ভীর স্বননে ; 

আইলেন প্রভঞ্জন, 
সংহনাদ কার ঘন, 

যথা ভঈম ভঁমসেন কৌরব-সমরে । 
আইল খাইতে মেঘ দৈত্যকুল রড়ে : 

এরাবত 'পঠে চাঁড় 
রাগে দাঁত কড়মাঁড়, 

ছাড়লেন বু ইন্দ্র কড় কড় কড়ে! 
উরু ভাঙ্গি কুররাজে বাঁধলা যেমাত 

ভীম যোধপাতি; 

মহাঘাতে মড়মাড় 

হারাইলা আয়ু-সহ দর্প বনস্থলে ! 
উদ্বর্বাশর যাঁদ তুমি কুল মান ধনে; 
কারও না ঘৃণা তবু নীচাঁশর জনে! 
এই উপদেশ কাব দিলা এ কৌশলে ॥ 

অশ্ব ও কুরঙ্গ 

৯ 

অশব. নবদূব্বাময় দেশে, 
বিহরে একেলা আঁধপাঁতি। 

নিত্য নিশা অবশেষে 
শিশিরে সরস দ্ব্বা আত। 

1 কয়েকটি চরণ পাওয়া যায় নি। 
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বন-বীণা আলকুল; 
মধ্যাহে, আসেন ছায়া, 

পবন ব্যজন ধরে, 

মহানন্দে অশ্বের বসাত॥ 

্ 

কিছু 'দনে উজ্জবলনয়ন, 
কুরঙ্গ সহসা আস দল দরশন।, 

যা দেখে বাখানে তায়, 
কতক্ষণে হোর অশ্বে কহে মনে মনে; 
"হেন রাজ্যে এক প্রজা এ দুখ না সহে' 
তোমার প্রসাদ চাই, 

শুন হে বন-গোঁসাই, 
আপদে, বিপদে দেব, পদে দিও ঠাঁই ॥" 

৩ 

এক পারব কার আধকার, 
আরম্ভিল কুরঙ্গ বিহার : 

খাইল অনেক ঘাস. 
কে গাঁণতে পারে গ্রাস ? 

আহার করণান্তরে 
কাঁরল পান 'নর্ঝরে; 

পরে মৃগ তরুতলে 
নিদ্রা গেল কুতৃহলে-- 

গৃহে গৃহস্বামী যথা বল? স্বত্ববলে ॥ 

৪ 

বাক্যহীন ক্রোধে অশ্ব, নিরাঁখ এ লীলা, 
ভোজবাঁজ কিম্বা স্বপ্ন! নয়ন মাদলা: 
উল্মীলি ক্ষণেক পরে কুরঙ্গে দোখলা, 
রঙ্গে শুয়ে তরূতলে; 

দ্বিগুণ আগুন হদে জলে; 
তঁক্ষ ক্ষুর আঘাতনে ধরণণ ফাটিল, 
ভলম হ্ষা গগনে উঠিল। 

প্রাতিধ্নি চোঁদকে জাগল ॥ 

১৮৭৯ 

৫ 

নদ্রাভঙ্গে মূগবর 
কাহলা, "ওরে বর্বর! 

কে তুই, কত বা বল? 
সং পড়সর মত 

না থাঁকাব, হাব হত।" 
কুরঙ্গের উজ্জ্বল নয়ন 

ভাঁতিল সরোষে যেন দুইটি তপন ॥ 

৬ 

ভাবে এ সামান্য পশু নয়, 
শিরে শৃঙ্গ শাখাময় ! 
প্রতি শৃঙ্গ শূলের আকার 
বাাঁঝ বা শূলের তুল্য ধার. 
কে আমারে দিবে পাঁরচয়ুঃ 

মাঠের নিকটে এক মৃগয়শ থাঁকিত, 
অশব তারে বিশেষ চিনিত। 
ধাঁরতে এ অশ্ববরে, 

নানা ফাঁসি নিরল্তরে 
মৃগয়ী পাতিত। 
কিন্তু সৌভাগ্যের বলে, তুরঙ্গম মায়া-ছলে 
কভু না পাঁড়ত॥ 

৮ 

কাঁহণ তুরঙ্গ /--"পশহ উচ্চশৃঙ্গধারী-_ 
মোর রাজ্য এবে আঁধকারী: 
না চাঁহল অনুমতি, 

ককর্শভাষী সে আত; 

হও হে সহায় মোর, 

মার দই জনে চোর ॥” 

৪১ 

মৃগয়ী করিয়া প্রতারণা, 
কাহলা, “হা! এ কি বিড়ম্বনা! 

জান সে পশুরে আম, 

বনে পশুকুলে স্বামী, 
শার্দদলে, সিংহেরে নাশে, 

+ দশ্ধে বন 'বিষশ্বাসে: 



১৪৯০ 

একমান্র কেবল উপায়; 
মুখস ও মুখে পর, 

পৃচ্ঠে চম্মাসন ধর, 
আমি সে আসনে বাস, 

করে ধনূক্বাণ আস, 
তা হলে বিজয় লভা যায়” 

৯১০ 

হায়! ক্রোধে অন্ধ অশ্ব, কুছলে ভূলিল; 
লাফে পৃজ্ঠে দুষ্ট সাদী অমনি চাঁড়ল। 
লোহার কণ্টকে গড়া অস্ত, বাঁধা পাদনকায়, 
তাহার আখাতে প্রাণ যায়। 

মুখস নাঁশল গাঁতি, ভয়ে হয় 'ক্ষপ্তমাতি, 
চলে সাদী যে 'দিকে চালায় ॥ 

১১ 

কোথা আর, কোথা বন, 
সে সুখের নিকেতন ? 

দিনান্তে হইলা বন্দী আঁধার-শালায়। 
পরের অনিষ্ট হেতু ব্যগ্র যে দম্মীতি, 
এই পুরস্কার তার কহেন ভারতী; 
ছায়া সম জয় যায় ধর্মের সংহাতি ॥ 

দেবদৃণ্টি 

শচশ সহ শচীপাতি স্বর্ণ-মেঘাসনে, 
বাহরিলা বিশব দরশনে। 

আরোহ 'বাচন্র রথ, 
চলে সঙ্গে চন্ররথ, 

নিজদলে বিমণ্ডিত অস্ত্র আভরণে, 

রাজাজ্ঞায় আশুগাতি বাঁহলা বাহনে। 
হোর নানা দেশ সুখে, 
হোর বহু দেশ দুঃখে 
ধম্মের উন্নাত কোন স্থলে; 
কোথাও বা পাপ শাসে বলে__ 
দেব অগ্রগাঁতি বঙ্গে উতারল। 

কাঁহলা মাহেন্দ্র সতী শচী সুলোচনা, 
কোন্ দেশে এবে গাঁত,. 
কহ হে প্রাণের পাতি, 

এ দেশের সহ কোন: দেশের তুলনা ? 

মধনস,দশ রচলাবল | 

উত্তরিলা মধুর বচনে 
বাসব, লো চন্দ্রাননে, 

বঙ্গ এ দেশের নাম বিখ্যাত জগতে । 
ভারতের 'প্রয় মেয়ে 
মা নাই তাহার চেয়ে 

নিত্য অলঙ্কৃত হীরা, মুস্তা, মরকতে। 
সস্নেহে জাহুবী তারে 
মেখলেন চার ধারে 

বরুণ ধোয়েনম পা দু'খানি। 
নিত্য রক্ষকের বেশে 
হিমাদ্র উত্তর দেশে 
পরেশনাথ আপাঁন 
॥শিরে তার িরোমাঁণ 

সেই এই বঙ্গভীমি শুন লো ইন্দ্রাণ! 
দেবাদেশে আশুগাত 
চলিলেন মৃদুগাতি 
উঠিল সহসা ধ্বনি 

সভয়ে শচী অমান ইন্দ্রেরে সযধলা,_ 
নীচে ক হতেছে রণ 
কহ সখে বিবরণ 

হেন দেশে হেন শব্দ ক হেতু জল্মিলা ? 
চন্ররথ হাত জোড় কার 
কহে, শুন ন্রাদব-ঈশ্বার 

'ববাহ কাঁরয়া এক বালক যাইছে, 
পত্রী আসে দেখ তার িছে।' 

সুধাংশুর অংশুর্পে নয়ন-করণ 
নীচদেশে পাঁড়ল তখন। 

গদা ও পদা 

গদা সদা নামে 
কোন এক গ্রামে 

ছিল দুই জন। 
৷ দর দেশে যাইতে হইল; 

দুজনে চাঁলল। 

ভয়ানক পথ-_পাশে পশু ফণণ বন, 
 ভল্পুক শাদ্দুল তাহে গঞ্জে অনুক্ষণ। 

কালসর্প যেমতি বিবরে, 
তস্কর ল্কায়ে থাকে গারর গহহরে; 

পাথকের অর্থ অপহরে, 
কখন বা প্রাণনাশ করে। 
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কহে সদা গদারে আহবানি 
কর রা পার্শ মোর পাঁণ 

ধর্মে সাক্ষী মানি, 
আজ হতে আমরা দুজন 
হ'নু একপ্রাণ একমন)_ 

সূন্দ উপস্ন্দ ষথা- জান সে কাহিনী । 
আমার মঙ্গল যাহে, 
তোমার মণ্গল তাহে, 
কবচে ভোঁদিলে বাণ, বক্ষ ক্ষত যথা, 
অমঙ্গলে অমঙ্গল উভয়ের তথা । 

কহে গদা ধর্ম সাক্ষী কারি, 
করা মোর তব কর ধার, 

একাত্মা আমরা দোঁহে কি বাঁচ কি মুর। 
এইরুপে মৈত্র আলাপনে 
মনানন্দে চলিলা দুজনে । 
সতর্ক রক্ষকরূপে সদা গদা যেন 

বন পাশে একদৃস্টে চাহে অননক্ষণ, 
পাছে পশু সহসা করয়ে আৰুমণ। 

এর্ূপে উভয়ে যায়; 
দেখে গদা সম্মুখে চাঁহয়া 
থল্যে এক পথেতে পাঁড়য়া। 

পূর্ণ থল্যে সংবর্ণ মনদ্রায় 
তোলা ভার, এত ভার তায়। 

কহে গদা সহাস বদনে 
করেছিন: যান্না আজ আত শুভ ক্ষণে 

আমরা দুজনে । 
দুজনে 2" কাহল সদা রাগে, 
লোভ কি কারস্ তুই এ অর্থের ভাগে? 
মোর পূর্ব পুণ্যফলে 
ভাগ্যদেবী এই ছলে 
মোরে অর্থ দিলা । 

পাপী তুই, অংশ তোরে 
কেন দিব, ক' তা মোরে 

এ কি বাললনলা ? 
রাঁবর করের রাশি পরশি রতনে 
বরাঙ্গের আভা তার বাড়ায় যতনে; 

কিন্তু পাঁড় মাটির উপরে 
সে কর কি কোন ফল ধরে? 
সং যে তাহার শোভা ধনে, 

অসং নিতান্ত তুই, জনম কুক্ষণে। 
। এই কয়ে সদানন্দ থল্যে তুলে লয়ে 
৷ চাঁলতে লাগিলা সুখে অগ্রসর হয়ে। 
বিস্ময়ে অবাক্ গদা চলিল পশ্চাতে,_ 
' বামন কি কভু পায় চারু চাঁদে হাতে? 

এই ভাবি আত ধারে ধীরে 
গেল গদা তাঁত অশ্রুনীরে। 

দুই পাশে শৈলকুল ভীষণ-দর্শন, 
শৃঙ্গ যেন পরশে গগন। 
গারাঁশরে বরষায় প্রবলা যেমাত 

ভঈমা ম্রোতস্বতণ, 
পাঁথক দুজনে হোঁর তস্করের দল 
নাব নীচে কার কোলাহল 

উভে আক্ামিল। 
সদা আতি কাতরে কাঁহল,_ 

শুন ভাই, পাণ্টালে যেমাতি, 
[বিষ রথপাঁতি, 

জান লক্ষ রাজে শর কষ্কায় লাভলা, 
মার চোরে কার রণ-লনলা। 

হিসাবে করিয়া আঁটাআঁটি, 
এই ধন নও পরে বাঁট 
তস্করদলের মাথা কাট। 

কহে গদা, পাপী আমি, তুমি সংজন, 
ধম্মবলে নজধন করহ রক্ষণ । 

কহিল সে যোড় করে, 
আঁধপাঁত ওই জন ভাই, 

সঙ্গী মাত্র আমি ওর, ধর্মের দোহাই। 
সঙ্গী মান্র যাঁদ তুই, যা চাল বর্বর, 
নতুবা ফেলিব কাট, কাহল তস্কর। 
ফাঁদে বাঁধা পাখী যথা পাইলে মূকতি, 
উড় যায় বায়পথে আত দ্রুতগতি, 

গদা পলাইল। 
 সদানন্দ.নিরানন্দে বিপদে পাঁড়ল। 
আলোক থাকিতে তুচ্ছ কর তুমি যারে, 
বন্ধ কি তোমার কভু হয় সে আঁধারে? 
এই উপদেশ কবি দিলা এ প্রকারে। 

কুর্ধট ও মাঁণ 

খাটতে খেিতে ক্ষ কুক পাইল 
একটি রতন ;-_ 
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বাঁপকে সে ব্যগ্রে জিজ্ঞাঁসল;_ 
“ঠোঁটের বলে না টুটে, এ বস্তু কেমন 2" 

বাঁণক- কাঁহল._”ভাই, 
এ হেন অমূল্য রত্র, বুঝি, দুটি নাই?” 
হাসিল কুক্কুট শাঁন;-“তন্ডুলের কণা 
বহুমূল্যতর ভাঁব:-কি আছে তুলনা 2” 
“নহে দোষ তোর, মর, দৈব এ ছলনা, 

জ্ঞান-শূন্য কারল গোঁসাই 1" 
এই কয়ে বাঁণক 'ফিরিল। 

মূর্খ যে, বদ্যার মূল্য কভু ক সে জানে? 
নর-কুলে পশু বাল লোকে তারে মানে; 
এই উপদেশ কাব দিলা এই ভানে। 

সূর্য্য ও মৈনাক-গার 

দিবা-মুখে এক-চকে দিলা দরশন, 
অংশু-মালা গলে, 

বিতাঁর সবর্ণ-রশ্ম চৌঁদিকে তপন। 
ফু'টিল কমল জলে 
সূর্যমুখী সুথে স্থলে, 
কোকিল গাইল কলে, 
আমোদ কানন। 

জাগে বিশ্বে নিদ্রা ত্যাজ বশ্ববাসী জন: 
পুনঃ যেন দেব ভ্রম্টা সৃজলা মহীরে : 
সজীব হইলা সবে জনাম, আঁচরে। 

শ.ন্য-পথে রথবর চলে: 

বাঁড়তে লাগিল বেলা, 
পদ্মের বাঁড়ল খেলা, 

রজনন তারার মেলা সব্বন্ত ভাঙ্গল :-_ 
কর-জালে দশ 'দক্ হাঁস উজালল। 
উঠিতে লাগলা ভানু নীল নভঃস্থলে : 
দ্িবতীয়-তপন-রৃূপে নীল 'সম্ধু-জলে 

মৈনাক ভাঁসল। 

কাঁহল গম্ভরে শৈল দেব দবাকরে ;_ 
“দোঁখ তব ধীর গাঁত দুখে আঁখ ঝরে: 
পাও যাঁদ কস্ট--এস, পজ্ঠাসন 'দব: 
যেখানে উঠিতে চাও. সবলে .তৃঁলব।” 
কাঁহলা হাঁসয়া ভান: "তুমি শিষ্টমতি; 
দৈববলে বলী আম. দৈববলে গাত।” 

মধ্যাকাশে শোঁভল তপন,_ 
উজ্জবল-যৌবন, প্রচণ্ড-ীকরণ; 

তাঁপল উত্তাপে মহা; পবন বাঁহলা 
আগুনের *বাস-রূপে; সব শঃকাইলা_ 

শদকাল কাননে ফধ্ল। 

প্রাণকুল ভয়াকুল; 
জলের শীতল দেহ দাহয়া উঠিল; 

কমাঁলনী কেবল হাসিল! 

আ মার! সহসা 
আস উতারল ;__ 

হিরণ্ময় রাজাসন ত্যাজতে হইল 
অধোগামী এবে রাঁব, 

হোর মৈনাকেরে পৃনঃ নীল সন্ধু-জলে, 
সম্ভাঁষ কাহলা কৃতৃহলে :_ 

“পাইতেছি কষ্ট, ভাই, পূর্বাসন লাগ; 
দেহ পূন্ঠাসন এবে, এই বর মাঁগ; 
লও 'ফরে মোরে, সখে, ও মধ্য-গগনে 2 
আবার রাজত্ব কার, এই ইচ্ছা মনে।" 
হাঁসি উত্তারল শৈল:_“হে মুঢ় তপন, 
অধঃপাতে গাত যার কে তার রক্ষণ! 
রমার থাকিলে কৃপা, সবে ভালবাসে ;__ 
কাঁদ যাঁদ, সঙ্গো কাঁদে: হাস যাঁদ, হাসে; 

ঢাকেন বদন যবে মাধব-রমণা, 
সকলে পলায় বড়ে, দোখ যেন ফণশী।” 

মেঘ ও চাতক 

উঁড়ল আকাশে মেঘ গরজ ভৈরবে ;__ 
ভানু পলাইল ত্রাসে; 
তা দৌখ তাঁড়ং হাসে; 
বাহল ন*বাস ঝড়ে 

ভাঙ্গে তর মড়-মড়ে: 
গির-শিরে চূড়া নড়ে, 

যেন ভঁ-কম্পনে ; 

অধীরা সভয়ে ধরা সাধিলা বাসবে। 
আইল চাতক-দল, 
মাগি কোলাহলে জল-_ 

“তৃষায় আকুল মোরা, ওহে ঘনপাঁত! 
এ জবালা জড়াও, প্রভু, কার এ 'মনাঁত।” 
বড় মানুষের ঘরে ব্রতে. কি পরবে, 
িখারী-মণ্ডল যথা আসে ঘোর রবে; 



নানা কাঁবতা 

সের্পে চাতক-দল, 
উঁড় করে কোলাহল; 

“তৃষায় আকুল মোরা, ওহে ঘনপাঁতি! 
এ জবালা জুড়াও জলে, কার এ মিনাতি।” 

রোষে উত্তারলা ঘনবর:₹__ 
অপরে "নর যার আতি সে পামর! 

বায়-রুপ দ্রুত রথে চাঁড়, 
সাগরের নশল পায়ে পাঁড়, 
আঁনয়াছি বার: । 
ধরার এ ধার ধার। 
এই বার পান কার, 
মোঁদনী সুন্দরী 
বৃক্ষ-লতা-শস্যচয়ে 
স্তন-দুগ্ধ বিতরয়ে 
শশু যথা বল পায়, 
সে রসে তাহারা খায়, 

অপরূপ রুূপ-সুধা বাড়ে নিরন্তর; 
তাহারা বাঁচায়, দেখ, পশু-পক্ষী-নর। 

নিজে 'তাঁন হীন-গাতি; 
জল গিয়া আনবারে নাহক শকাতি: 

তে'ই তাঁর হেতু বাঁর-ধারা ।_ 
তোমরা কাহারা 2 
তোমাদের দলে জল, 
কভু কি ফাঁলবে ফল: 
পাখা দয়াছেন বাঁধ; 
যাও, যথা জলানাধ:__ 
যাও, যথা জলাশয়; - 
নদ-নদন-তড়াগাঁদ, জল যথা রয়। 
ক গ্রশম্ম, ক শীত ক।লে, 
জল যেখানে পালে, 

সেখানে চাঁলয়া যাও, দন এ যুকাতি।” 
চাতকের কোলাহল আত। 
ক্রোধে তাঁড়তেরে ঘন কাঁহলা,_ 
“আগ্ন-বাণে তাড়াও এ দলে ।”-- 
তাঁড়ৎ প্রভুর আজ্ঞা মাঁনলা। 
পলায় চাতক, পাখা জবলে। 

যা চাহ, লভ সদা নিজ পাঁরশ্রমে ; 
এই উপদেশ, কাব দিলা এই ক্রমে । 

মধু__-১৩ 

১৯৩ 

পশীড়ত সিংহ ও অন্যান্য পশ 

সহ কৃশ আত। 
জনরব-রৃপ-ম্রোতে, 
ভাসাল ঘোষণা-পোতে, 

এই কথা _-“মৃগরাজ মগ্ন রাজকাজে ; 
প্রজাবর্গ, রাজপুরে পুজ কুল-রাজে।” 

প্রভৃ-ভান্ত-মদে মাত 
কৃরঙ্গ. তুরঙ্গ. হাতগ, 

গেলা চাঁল রাজ-নকেতনে, 
আত হস্ট মনে। 

শৃগাল-কৃুলের পালা আস উতাঁরল; 

ক পানীয়, ক আহার” 
এই লয়ে ঘোর তর্ক-বিতর্ক হইল। 
হেন কালে আর মন্ত্রী সহাসে কাঁহল;__ 
"তকেরি যে অলঙ্কার তোমরা সকলে, _ 

এ াবশ্ব এ বি*ব-জনে বলে; 
কন্তু কহ দোঁখ. শুন, কেন স্থানে-স্থানে 
বহ্ীবধ পদ-চিহ্ন রাজ-গৃহ-পানে 2- 
ফিরে যে আসছে. তার িহ কে মুছিল 2” 
চতুর যে সব্বদশ, বপদের জালে 
পদ তার পাঁড়তে পারে কোন্ কালে 2 

সিংহ ও মশক 

শঙ্খনাদ কার মশা সিংহে আক্লামল; 

অর যত চরাচর, 
হোরতে অদ্ভূত যুদ্ধ দৌঁড়য়া আইল । 
হূল-রুপ শুলে বীর, সিংহেরে বিশধল! 

অধার ব্যথায় হার, 
উচ্চ-পুচ্ছে ক্রোধ কার, 
কাঁহলা:--"কে তুই, কেন 
বোরভাধ তোর হেন 2 

গর্তত্ভাবে কি জন্য লড়াই 2 
| সম্মুখ সমর কর্; তাই আম চাই। 
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দেখব বীরত্ব কত দূর 
আঘাতে করিব দর্প-চূর 
লক্ষমণের মুখে কালি 
ইন্দ্রজতে জয় ডালি 

ধিক, দুম্টমাতি ! 
মার তোরে বন-জীবে দিব, রে, কু-মাতি।" 

হইল াববম রণ, তুলনা না মিলে: 
ভীম দু্োধনে, 
ঘোর গদা-রণে, 
হুদ দ্বপায়নে, 

তারস্থ সে রণ-ছায়া পাঁড়ল সাললে; 

সভয়ে মনেতে ভাবিল, 

রচনাবলী 

প্রলয়ে বাঁঝ এ বারেন্দ্র-ম্বয় এ সৃস্টি নাশিল! 

মেঘনাদ মেঘের পিছনে, 
অদৃশ্য আঘাতে যথা রণে) 
কেহ তারে মারিতে না পায়. 

ভয়ঙ্কর স্বপ্নসম আসে, এসে যায় 
জর-জারি শ্রীরামের কটক লঙকায়। 

কভু নাকে, কভু কাণে, 
ব্রিশল-সদৃশ হানে 
হুল, মশা বীর। 

না হোর আরিরে হরি, 
মুহর্মহ-ঃ নাদ কার, 
হইলা অধীর। 

হায়! ক্রোধে হদয় ফাটল; | 
গত-জীব মৃগরাজ ভূতলে পাঁড়ল! 
ক্ষুদ্র শত্রু ভাব লোক অবহেলে যারে, 
বহুবিধ সঙ্কটে সে ফেলাইতে পারে; 
এই উপদেশ কাব দিলা অলঙকারে। 

সনেট ও সনেটকল্প কবিত। 

কাঁব-মাতৃভাষা 
নিজাগারে ছিল মোর অমূল্য রতন 

অগণ্য; তা সবে আমি অবহেলা কার, 
অর্থলোভে দেশে দেশে কারন ভ্রমণ, 
বন্দরে বন্দরে যথা বাঁণজ্যের তরী। 

কাটাইন কত কাল সখ পাঁরহারি, 
এই ব্রতে, যথা তপোবনে তপোধন, 

তাঁহার সেবায় সদা সপপ কায় মন। 
বগ্গকুল-লক্ষমী মোরে নিশার স্বপনে 
কাঁহলা-_“হে বস, দৌখি তোমার ভকতি, 
সংপ্রসন্ন তব প্রাতি দেবী সরস্বতী! 
নিজ গৃহে ধন তব, তবে কি কারণে 
ভিখারী তুমি হে আজি, কহ ধন-পাঁত ১ 

ঢাকাবাসীদিগের আভিনন্দনের উত্তরে 

নাহ পাই নাম তব বেদে কি পুরাণে 
কিন্তু বঙ্গ-অলঙ্কার তুমি যে তা জানি 

পৃব্ববঙ্গে। শোভ তুমি এ সুন্দর স্থানে 
ফুলবৃন্তে ফুল যথা, রাজাসনে রাণণী। 

প্রীতি ঘরে বাঁধা লক্ষমী থোকে এইখানে) 
নিত্য আতাঁথনশ তব দেবী বীণাপাঁণ। 

সৌভাগ্য, আর্পলা মোরে (বাঁধর 'বধানে) 
তব করে, হে সুন্দার! বিপজ্জাল যবে 
বেড়ে কারে, মহৎ যে সেই তার গাতি। 
ক হেতু মৈনাক গার ডুবিলা অর্ণবে 2 
দ্বৈপায়ন হদতলে কুরূকুলপাঁতি ? 
যুগে যুগে বসুন্ধরা সাধেন মাধবে, 
করিও না ঘৃণা মোরে, তুমি, ভাগ্যবাতি! 

পরনালিয়া* 
পাষাণময় যে দেশ, সে দেশে পাঁড়লে 

বীজকুল, শস্য তথা কখন ক ফলে? 
কিন্তু কত মনানন্দ তুমি মোরে দিলে, 
হে পুরূল্যে! দেখাইয়া ভকত-মণ্ডলে ! 
শ্রীভ্র্ট সরস সম, হায়, তুমি ছিলে, 

অজ্ঞান-তিমিরাচ্ছন্ন এ দূর জঙ্গলে; 

* পুরুলিয়ার খম্ট-মণ্ডলীকে লক্ষ্য করে 'লাখত। 
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এবে রাশি রাঁশ পদ্ম ফোটে তব জলে, 
পঁরিমন-ধনে ধনন কাঁরয়া অনিলে! 
প্রভুর ক অননগ্রহ! দেখ ভাবি মনে, 
(কত ভাগ্যবান তুমি কব তা কাহারে 2) 
রাজাসন দলা তিনি ভূপাঁতত জনে! 
উজলিলা মুখ তব বঙ্গের সংসারে; 
বাড়ুক সৌভাগ্য তব এ প্রার্থনা করি, 
ভাসুক সভ্যতা-প্রোতে নিত্য তব তাঁর। 

পরেশনাথ [গার 

হোরি দূরে উদ্ধর্বাশরঃ তোমার গগনে, 
অচল, 'চীন্রত পটে জীমৃত যেমাত। 
ব্যোমকেশ তুমি কি হে, (এই ভাবি মনে) 
মাঁজ তপে, ধরেছ ও পাষাণ-মূরাতি ? 
এ হেন ভীষণ কায়া কার বিশবজনে ? 
তবে যাঁদ নহ তুমি দেব উমাপাঁতি, 
কহ, কোন্ রাজবীর তপোব্রতে ব্রতী-_ 

তোমার 2 যে হর-শিরে শাঁশকলা হাসে, 
সে হর 'িরাটরূপে তব পূণ্য ?শরে 
চিরবাসী, যেন বাঁধা চিরপ্রেমপাশে! 
হোরিলে তোমায় মনে পড়ে ফাল্গুনিরে 
সোঁবলা বীরেশ যবে পাশুপত আশে 
ইন্দ্রকীল নীলচ্ড়ে দেব ধূঙ্জটরে। 

কবির ধম্মপত্র 
শ্রিমান শ্রীম্টদাস 1সংহ) 

হে পত্র, পাবন্রতর জনম গৃহিলা 

সৃন্দর মান্দর এক আনন্দে 'নার্্মলা 
পাঁবন্রাত্মা বাস হেতু ও তব শরীরে; 
সৌরভ কুসুমে যথা, আসে যবে ফিরে 
বসন্ত, হিমান্তকালে। কি ধন পাইলা_ 
কি অমূল্য ধন বাছা, বাঁঝবে আঁচরে, 
দৈববলে বলী. তুমি, শুন হে, হইলা! 
পরম সৌভাগ্য তব। ধর্ম বর্ম ধার 
পাপ-রুপ 'রপু নাশো এ জীবন-স্থলে 
বিজয়-পতাকা তোলি রথের উপাঁর; 

জনক .জনন্ী সহ, প্রেম কুতূহলে ! 

পণ্কোট গার 

কাঁটিলা মহেন্দ্র মর্ত্যে বজ্ প্রহরণে 
পব্বতকুলের পাখা; ধকন্তু হীনগাঁতি 
সে জন্য নহ হে তুমি, জানি আম মনে, 
পণ্চকোট! রয়েছ যে._লঙকায় যেমাত 
কু্ভকর্ণ_ রক্ষ, নর, বানরের রণে_ 
শৃনাপ্রাণ, শৃন্যবল, তবু ভীমাকীতি,_ 
রয়েছ যে পড়ে হেথা, অন্য সে কারণে । 
কোথায় সে রাজলক্ষনী, যাঁর স্বর্ণ-জ্যোতি 
উজ্জবালত মুখ তব: যথা অস্তাচলে 
দনান্তে ভানূর কাঁন্ত। তেয়াগ তোমায় 
শিয়াছেন দূরে দেবী, তেই হে! এ স্থলে, 
মনোদুঃখে মৌন ভাব তোমার: কে পারে 
বুঝিতে, কি শোকানল ও হৃদয়ে জলে 2 
মাঁণহারা ফণন তুম রয়েছু আঁধারে। 

পণ্কোটস্য রাজজ্রী 

হোরনন রমারে আম নিশার স্বপনে; 
হাঁটি, গাঁড় হাত দুটি শ'ড়ে শ'ড়ে ধরে__ 

রাঁবর পারাঁধ যেন। রূপের িরণে 
আলো কার দশ দিশ; হেরিনু নয়নে, 
সে কমলাসন-মাঝে ভুলাতে শঙ্করে 
রাজনজেম্বরী. যেন কৈলাস-সদনে। 
কাহন্না বাণ্দেবী দাসে (জনন? যেমাত 
অবোধ শিশুরে দশক্ষা দেন প্রেমাদরে), 
“বাবধ আছল পুণ্য তোর জল্মান্তরে, 
তে'ই দেখা দিলা তোরে আজি হৈমবতন 
যেরূপে করেন বাস চির রাজ-ঘরে 
পণ্চকোট:__পণ্কোট-_-ওই গারপাতি।” 

পণ্কোট-গাঁর বিদায়-সঙ্গগিত 

হেরেছিন্দ, গারবর! নিশার স্বপনে, 
. অদ্ভুত দর্শন! 

হাট, গাঁড় হাতা দুটি শুড়ে শদুড়ে ধরে, 
কন্ক-াসন এক, দীপ্ত রত্র-করে 

1দ্বতশয় তপন! 
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যেই রাজকুলখ্যাতি তুমি 'দিয়াছিলা, 
সেই রাজকুললক্ষযরী দাসে দেখা 'দিলা, 

শোভি সে আসন! 
হে সখে! পাষাণ তুমি. তব্ তব মনে 
ভাবরূপ উৎস. জান, উঠে সব্বক্ষিণে। 
ভেবেছিনু, িরিবর! রমার প্রসাদে, 

তাঁর দয়াবলে, 
ভাঙা গড় গড়াইব, জলপূর্ণ কার 
জলশন্য পাঁরখায়; ধনূর্্বাণ ধাঁর দ্বারগণ 
আবার রক্ষিবে দ্বার আত কুতৃহলে। 

হতাশা-পীড়িত হুদয়ের দ;ঃখধবনি 

ভেবোছনু মোর ভাগ্য, হে রমাসুন্দার, 
নিবাইবে সে রোষাশ্ন” লোকে যাহা বলে, 
হ্বাসতে বাণীর রূপ তব মনে জহলে;_ 
ভেবেছিনু, হায়! দেখি, ভ্রান্তিভাব ধরি! 
ডুবাইছ, দেখিতেছি, ক্রমে এই তরা 
অদয়ে, অতল দ:ঃখ-সাগরের জলে 
ডুবিনু; ক যশঃ তব হবে বঙ্গ-স্থলে 2 

কোন বন্ধ;র প্রাতি 

এ ধরার কম্্মভার মন বেদাঁনলে, 
কার করপদ্ম-স্পর্শে সারে সে বেদনা 
বরদার দয়াসম 2 হাত বুলাইলে, 
জননী, ব্যাথত দেহে, কোথা ব্যথা থাকে 2 
এ কথা তোমার কাছে আবাঁদত নহে । 

জরখীবতাবস্থায় অনাদৃত 
কাঁবগণের সম্বন্ধে 

ইতিহাস এ কথা কাঁদয়া সদা বলে, 
জন্মভূমি ছেড়ে চল যাই পরদেশে। 
উরূপায় কাবগুরু ভিখারী আঁছলা 
ওমর (অসভ্যকালে জল্ম তাঁর) যথা 
অমৃত সাগরতলে। কেহ না ব্াঝল 
মূল্য সে মহামাঁণর; কিন্তু যম যবে 

মধুসূদন রচনাবলী 

গ্রীসল কবির দেহ, কিছু কাল পরে 
বাঁড়িল কলহ নানা নগরে : কাহল 
এ নগর ও নগরে, “আমার উদরে 
জনম গ্রাহয়াছিলা ওমর সৃমতি।" 
আমাদের বাল্মীকির এ দশা; কে জানে, 

, কোন্ কুলে কোন্ স্থানে জল্মিলা সুমতি। 

পণ্ডিতবর 
শ্রীয;স্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর 

শুনেছি লোকের মুখে পড়ত আপাঁন 
হে ঈশ্বরচন্দ্র! বঙ্গে বধাতার বরে 
বদ্যার সাগর তুমি; তব সম মণি, 
মলিনতা কেন কহ ঢাকে তার করে? 
বিধির কি বাধ সৃরি, বুঝিতে না পার, 
হেন ফলে কাঁট কেন পশিবারে পারে ? 

' করমনাশার স্রোত অপাঁবন্র বার 
ঢাল জাহ্বীর গুণ কি হেতু 'িবারে? 

' বঙ্গের সুচূড়ামাণ করে হে তোমারে 
সাঁজলা বিধাতা, তোমা জানে বঙ্গজনে; 

কোন্ পীঁড়ারুপ আর বাণাঘাতে পারে 
, বিশধতে, হে বঙ্গরত্ব; এ হেন রতনে ? 
যে পাঁড়া ধনুক ধার হেন বাণ হানে 

' (রাক্ষসের রূপ ধরি), বুঝিতে কি পার, 
বদীর্ণ বঙ্গের হিয়া সে নিষ্ঠুর বাণে 2 
কাবপন্র সহ মাতা কাঁদে বারম্বার। 

সমাধ-লাপি 

দাঁড়াও, পাঁথক-বর, জন্ম যাঁদ তব 
বঙ্গে! তিচ্ঠ ক্ষণকাল! এ সমাধস্থলে 
(জননীর কোলে [শিশু লভয়ে যেমাতি 
বিরাম) মহাীর পদে মহানিদ্রাবৃত 
দত্তকুলোদ্ভব কাঁব শ্রীমধূসৃদন ! 
যশোরে সাগরদাঁড়ী কবতক্ষ-তীরে 
জন্মভূমি, জল্মদাতা দত্ত মহামাত 
রাজনারায়ণ নামে, জননী জাহবী! 



অসমাপ্ত কবিত৷ 

ব্লজাঙ্গনা কাব্য | বীরাঙ্গনা কাব্য 
অসম্পূর্ণ দ্বিতীয় সর্গ | বাঁরাঙ্খনা কাব্যের দ্বিতীয় খণ্ডের জন্য কবি 

, কয়েকটি পত্র-কাবতা লিখতে আরম্ভ করেছিলেন! 
বহার  কিল্তু শেষ করতে পারেন নি। সেগুলি এখানে 
রর সাল্নাবন্ট হল। সম্পাদক ।] 

সাজ. সাজ ব্রজাঙ্ঞানে, রঙ্গে ত্বরা কারি। ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি গান্ধারা 
মণি, মুক্তা পর কেশে . জল্মান্ধ নমাঁণ! তুমি এ বারতা পেয়ে 
মেখলা লো কটিদেশে, দতমুখে, অন্ধা হ'লো গান্ধারী কিঙ্করণী 

বাঁধ লো নৃপুর পায়ে, কুসূমে কবরী॥ ; আজি হ'তে। পতি তুমি; কি সাধে ভুঞ্জিব 
লেপ সনচন্দন দেহে, । | সে সুখ, যে সুখভোগে বাঁণচলা বিধাতা 
ক সাধে রাহবে গেহে ? । তোমারে, হে প্রাণেশবর! আনিতেছে দাসী 

ওই শুন, পুনঃ পুনঃ বাজছে বাঁশরী॥ | কাপড়, ভাঁজিয়া তাহে. সাত বার বোঁড় 
| অন্ধিব' এ চক্র দি কাঁঠন বন্ধনে, 

৭ : ভেজাইব দৃষ্টি-দ্বারে কবার্টা। ঘঁটিল 
নাচছে লো 'িতীম্বান, কদম্বের তলে। লালা পনি 

1শখণ্ড-মাণ্ডিত-শর১, কাঁরলে, ত্যাজব কেন রাজ-অট্রালকা 
ধীরে ধীরে শ্যাম ধার, । যাইতে যথায় তুমি দুর হাক্তিনাতে 2 

দুলছে লো. বরগণ্ঞ্জমালা বর-গলে। দেবাদেশে নরবর তি তোমারে। 
মেঘ সনে সোদামনী-_ র এ % 
সম রূপে, লো কাঁমনি, সনি রি ভূ দেব বভাবসু 

ঝলে পীতধড়া-রূপে ঝল ঝল ঝলে॥ উননিভারাসি নী তা 
৫ তামও বিদায় কর, হে রোহণপাতি, 

চারু চন্দ্র: তারাবৃন্দ তোমরা গো সবে। 
নী এবে প্রফুল্ল ললনে, আর না হোরব কভূ সখীদলে মাল 

তব আশা-শশী আস,  প্রদোষে তোমা সকলে, রশ্মাবন্ব যেন 
শোভিছে নিকুঞ্জে হাঁস, । অম্বরসাগরে, কিন্তু স্থিরকান্তি;: যবে 

কোন্ মৌনব্রতে তুমি শূন্য নিকেতনো। : বহেন মলয়ানিল গহন 'বাঁপনে 
দেব-দৈত্য মাল বলে, ৷ বাস্দীকর ফণারুপ পর্য্যজ্কে" সূন্দরী-_ 
মাথলা সাগর-জলে,২ | বসূন্ধরা, যান 'নদ্রা নঃ*বাঁস সৌরভে। 

যে সধার লোভে, তাহা লাঁভবে সুন্দরি! ; হে নদ তরঙ্গময়, পবনের রিপু* 
সুধামাখা বিম্বাধরেৎ (যবে ফল়্াকারে তিনি আক্মেন তোমা) 
আছে সূধা তব তরে, ৷ হে নাঁদ, পবনাপ্রয়া, সুগন্ধের সহ 

যাও নিতাম্বনি, তুমি আবিলদ্বে বনে! : তোমার বদন আস চুম্বেন পবন, 

১শিখন্ড-মন্ডিত-শির- ময়রপুচ্ছ শোভিত শির। 
২ দেব-দৈত্য সমদদ্রমল্থন করে অমৃত তুলোছল। এট পৌরাঁণক উপাখ্যান। 
ও বিম্বাধর-যার ঠোঁট তেলাকুচার মত লাল। 
৪ ভাঁজ করে। « অন্ধ করব। ৬ কিরণরাশি। 
«পৌরাণিক বিশবাসমতে চাঁদ রোহিণণ প্রভৃতি নক্ষত্রমণ্্নীর স্বামী। * পর্যযও্ক-_খাট। 
* পবনের দরপু_বায়ু ও জলপতির 'নত্যসংঘাতের কজ্পনা গ্রীক পুরাণের প্রভাবজাত। 



১৯৮ 

হে উৎস গগার-দুহতা জননশ মা তুমি; 
নদ, নদী, আশীর্বাদ কর এ দাসীরে। 
গান্ধার-রাজনান্দিনী অন্ধা হলো আঁজ। 
আর না হেরিবে কভু হায় অভাগিন 
তোমাদের 'প্রয়মুখ। হে কুসুমকুল, 
ছিনু তোমাদের সখা, 'ছনু লো ভগিনী, 

আনরদ্ধের প্রাতি উধ্বা 

বাণ-পুরাধপ বাণ-দানব-নান্দনী 
উষা, কৃতাঞ্জালপুটে নমে তব পদে, 
যদ্বর !৯০ প্রবাহ চিন্রলেখা সখী 
দেখা যাঁদ দেহ, দেব, কহিবে বিরলে । 
প্রাণের রহস্যকথা প্রাণের ঈমবরে! 

অকৃল পাথারে নাথ, চরাঁদন ভাস 
পাইয়াছ কূল এবে! এত দিনে বাঁধ 
দয়াছেন দিন আজ দীন অধীনে! 
ক কাঁহনু? ক্ষম দেব, বিবশা এ দাসী 
হরষে, সরসে যথা হাসে কুমুদনন, 
হোরয়া আকাশদেশে দেব নিশানাথে 
চরবাঞ্চা; চাতাকনী কুতুঁকনী যথা 
মেঘের সশ্যাম মৃর্ত হোর শন্যপথে। 
তেমতি এ পোড়া প্রাণ নাচছে পূলকে, 
আনন্দজানত জল বাঁহছে নয়নে । 
দিয়াছ আদেশ নাথ সাঁঙগনী-সমূহে, 
গাইছে মধুর গীত, মাল তারা সবে 
বাজায়ে বাবধ যল্। উষার হৃদয়ে 
আশালতা আজ উষা রোপবে কৌতুকে 
শুন এবে কাহ দেব, অপূর্ব কাঁহনী। 

যযাতির প্রাত শাম্নন্ঠা 

দৈত্যকুল-রাজবালা শার্মচ্ঠা সুন্দরী 
বলিতে সোহাগে যারে, 
তুমি, হে যযাতি, আজ ভিখারণণ হ'ল, 

১০ ইবি যদুবংশের সন্তান। 
১২ দামোদর-_ 

মধসব্দল 

৯১ সৌরি-বিফু। 
১৩পোরাণিক প্রসঙ্গ । 

রচনাবলী 

ভবসুখে ভাগ্যদোষে দয়া জলাঞ্জাল। 
দাবানলে দগ্ধ হোঁর বন-গৃহ, যথা 

| কুরজ্গী শাবক সব সঙ্গে লয়ে চলে, 
| না জানে আবার কোথা আশ্রয় পাইবে। 

হে রাজন! শিশুত্রয় লয়ে নিজে সাথে 
৷  চাঁলল শর্মচ্ঠা-দাসী কোথায় কে জানে 

আশ্রয় পাইবে তারা? মনে রেখ তুমি । 
| নয়নের বার পাঁড় 'ভজিতে লাগিল 
| আঁচল, বাঝল্জা তবু দেখ প্রাণপাতি, 

কে তুমি, কে আম নাথ, কি হেতু আইন 
দাসীর্পে তব গৃহে রাজবালা আম 2 
ক হেতু বা থেকে গেনু তোমার সদনে, 
দৈত্যকুল্ব-রাজবালা আম দাসীর্পে। 

নারায়ণের প্রাতি লক্ষী 

আর কত 'দন, সৌরি,১১ জলাধর গৃহে 
৷ কাঁদিবে অধীনী রমা, কহ তা রমারে। 
না পশে, এ দেশে নাথ, রাবকররাশি, 
। না শোভেন সুধানিধি সুধাংশু ববিতার; 
স্থরপ্রভা ভাবে নিত্য ক্ষণপ্রভা রূপী। 
বিভা, জাঁল্ম রর্রজালে উজলয়ে পুরা । 
। তবুও, উপেন্দ্র, আজ ইন্দিরা দুহাঁখনী। 

চপ ৮৯৯ 

ৰ নলের প্রাতি দময়ন্তী 

৷ পণ্চ দেবে বাণ সাধে স্বয়ম্বর-স্থলে 
। পৃঁজিল রাজীব-পদ তব যে কিজ্করা, 
| নরেন্দ্র, বিজন বনে অর্ধ বস্ত্াবৃতা 
৷ ত্যজলে তুমি হে যারে, না জানি কি দোষে, 
নমে সে বৈদভর্ঁ*৪ আজ তোমার চরণে । 

১৪ বৈদভাঁ_বিদভভদেশশয় 'রাজরন্যা । 



নানা কাঁবতা 

রাজয়া 

হা বাধ, অধীর আম! অধীর কে কবে, 
এ পোড়া মনের জবালা জুড়াই কি দিয়া 2 
হে স্মৃতি, কি হেতু যত পূর্বকথা কয়ে, 
দিবগুণিছ এ আগুন, জিজ্ঞাস তোমারে! 
ক হেতু লো বিষদন্ত ফণির্প ধার, 
মুহরমহ দংশে আজি জজ্জার হদয়ে ? 
কেমনে, লো দুস্টা নার, ভুলাল 'নজ্ঞুরে 
আমায়? সে পর্ব সত্য, অঙ্গীকার যত. 
সে আদর, সে সোহাগ, সে ভাব কেমনে 
ভলিল ও মন তোর, কে কবে আমারে ? 
হায় লো সে প্রেমাঙ্কুর ক তাপে শুকাল ? 
এ হেন সবর্ণদেহে কি সুখে রাখাল 
এ হেন দুরন্ত আত্মা, রে দুরাত্মা বাঁধ। 
এ হেন সবর্ণময় মন্দিরে স্থাঁপাল 
এ হেন কু-দেবতারে তুই ক কৌোতুকে 2 
কোথা পাব হেন মন্ত্র যার মহাবলে 
ভূলি তোরে, ভূত কাল, প্রমন্ত যেমাতি 
বস্মরে (সুরার তেজে, যা কিছু সে করে) 
জ্ঞানোদয়ে ; রে মদন, প্রমত্ত কারাল 
মোরে প্রেম মদে তুই; ভুলা তবে এবে, 
ঘঁটিল যা কিছ, যবে ছিনু জ্ঞান-হঈনে। 
এ মোর মনের দুঃখ কে আছে বুঝিবে ? 
বন্ধুমান্র মোর তুই, চল্ সন্ধৃদেশে, 
দেখিব কি থাকে ভাগ্যে! হয়ত মারব, 
এ মনাগ্ন নিবাইব ঢাল লহন-শ্রোতে, 
নতুবা, রে মৃত্যু, তোর নীরব সদনে 
ভূলিব এ মহাজবালা-_ দেখব ক ঘটে! 
ক কাজ জীবনে আর! কমল িহনে 
ডুবে আভমানে জলে মৃণাল, যদ্যপি 
হরে কেহ শিরোমণি, মরে ফণী শোকে। 

চূড়াশুন্য রথে চাঁড় কোন্ বীর যুঝে ? 
কি সাধ জীবনে আর? রে দারুণ "বাঁধ, 
অমৃত যে ফলে, আজ বিষান্ত কারাল 
সে ফলে? অনন্ত আয়হদায়িনী সুধারে 
না পেয়ে, কি হলাহল লভিনু মিয়া 
অকৃল সাগরে, হায় হয়া জবালাইতে ? 
হা ধকৃ! হা ধিক তোরে নারীকুলাধমা ! 
চণ্ডালিনী ব্রহ্ধকুলে তুই পাপীয়সী, 
আর তোর পোড়া মুখ কভু না হেরিব, 
যত 'দিন্ নাহি পাঁর তোর যমর্পে 

১৭১৯১ 

| 
| আক্লামতে রণে তোরে বারপরাক্রমে ! 
 ভেবোছনু লয়ে তোরে সোহাগে বাসরে 
| কত যে লো ভালবাঁস কব তোর কানে, 
বায়ু যথা ফুলদলে সায়ংকালে পেয়ে 
কাননে । সে প্রেমাশায় দিন জলাঞ্জলি। 
সে সুবর্ণ আশালতা তুই লো নিষ্ঠুরা 

, দাবানল-শখার্পে নিষ্ঠরে পোড়াল ! 
পশ- রে বিবরে তোর. তুই কাল ফণী। 

তিলোত্তমা-সম্ভব 

(পুনার্লাখত অংশ) 

প্রথম সর্গ 

' দেবাত্মা, ভষণ-মূর্ত, অভ্র-ভেদী গার, 
অটল, ধবল-কায়; ব্যোমকেশ যেন 
উদ্ধর্ববাহ শুভ্র-বেশে, মাজ*চিরযোগে, 
যোগী-কুলে পূজ্য যোগন!-কি নিকুঞ্জ-রাজ+, 
ক ৩রু, কি লতা, কিবা ফল-ফুলাবলা, 
আর আর শৈল-ীশরে শোভে যা, মঞ্জরি 
মরকত-ময় স্বর্ণকিরীঁটের রূপে; 
না পরেন অচলেন্দ্র অবহেলি সবে, 
বিমুখ ভবের সুখে ভব-ইন্দ্র যেন 
[জতেন্দ্রিয়! সনাঁদনী 'বিহঙ্গিন যত, 
বিহঙ্গম সু-নিনাদী, আল মধু-লোভশী, 
কভু নাহ ভ্রমে তথা: সংহ-__বনরাজা,_ 
বন-লম্ডভশ্ড-কারী শুশ্ডধর করা, 
গণ্ডার, শার্দদল, কপি,বন-বাসী পশহ 
সুলোচনা কুরঙ্গিণী, বন-কমাঁলনী,_ 
ফাঁণনী কুন্তলে মাঁণ, ফণন 'বষ-ভরা, 
না যায় নিকটে তাঁর_বিকট-শেখরা ! 

কোলাহলে জল-দল মহা কোলাহলে, 
ভোগবতাী শ্রোতস্বতাঁ পাতালে যেমাতি 
কল্লোলিনী! বহে বায় ভৈরব আরবে, 
মহা কোপে লয়-রূপে, পূর্ণ তমোগুণে, 
নিবাস ছাড়েন যেন সব্ব্ব-নাশ-কারী! 
কি দানব, কি মানব, যক্ষ, রক্ষঃ, বল", 

' শক দানবী, ক মান্বী, 'িবা নশাচরণ, 
সকলোর অগম্য দুর্গম দুর্গ যেন! 
দিবা ন্িশ মেঘ-রাঁশ উড়ে চার দিকে, 
। ভূতেশের সঙ্গে ভূত নাচে রঙ্গে যেন। 



২০০ 

এহেন বিজন স্থানে দেব-কুল-পাত 

বাসব, বাঁসয়া কেন একাকী. তা কহ, 
পঙ্কজ-বাসান দেবি, এ তব কিওকরে 2 

সুরাসুর সহ আহি অনন্ত, যে বলে 
আনন্দে মন্দারে বাঁধি, সিম্ধূরে মাথলা 
অমৃত-রসের আশে সেই বল-সম 
যাঁচি কৃপা, কর দয়া আজ আঁকণ্চনে, 
বাগদেবি! যতনে মাথ বাক্যের সাগরে, 
কবিতার সুধা যেন পাই তব বলে' 
কর দয়া অভাজনে. বিশব-বমোহনি' 
অসীম মাঁহমা তব, হায়, দীন আমি. 
কিন্তু যে চন্দ্রের বাস চন্দ্রচূড় চড়ে, 

জনান, শাশর-বিন্দু ক্ষুদ্র ফুল-দলে 
লভে না কি আভা কভু তাঁর শোভা হতে £ 

কোথা সে 'ন্রাদব. যার ভোগ লাভবারে, 
কোর তপস্যা নর করে যুগে যুগে, 
কত শত নরপাঁতি রত অশ্বমেধে, 
সগর রাজার বংশ ধবংস, মা. যে লোভে * 
কোথা সে অমরাবতী--পূর্ণ চির-সুখে 
কোথা বৈজয়ল্ত-ধাম, রত্রময়ী পুরণ. 
মলিন প্রভায় যার প্রভাকর ভানু * 
কোথায় সে রাজ-ছন্র, রাজাসন কোথা, 
রাব-পারাধর আভা মেরু-শৈলোপারি' 
কোথায় নন্দন-বন, বসন্ত যে বনে 
বিরাজেন নিত্য সুখে? পারিজাত কোথা, 
অক্ষয়-লাবণ্য ফুল ১ খাঁষ-মনোহরা 
কোথা সে উক্বশী, কহ? কোথা চিন্রলেখা. 
জগত-জনের চিত্তে লেখা বিধূমুখী 2 
অলকা, 'তিলকা, রম্ভা, ভুবন-মোহনী 2 
মিশ্রকেশী, যার চারু কেশ 'দিয়া গাঁড় 
নিগড়, বাঁধেন কাম স্বর্গ-বাসী জনে 2 
কোথায় ল্বর, কোথা বিদ্যাধর যত £ 
গন্ধকর্ব, মদন-গব্্ব খব্ব যার রুপে 
গন্ধকর্ব-কুলের রাজা চিন্ররথ রথ, 
কাঁমনীর মনোরথ, নিত্য আর-দমনী 
দৈত্য-রণে 2 কোথা, মা, সে ভীষণ অশনি, 
যার দ্ুত ইরম্মদে, গম্ভীর গজ্জনে, 
দেব-কলেবর কাঁপে থর থর কার. 

আতঙ্কে? কোথা সে ধনুঃ, ধনুঃ-কুল-মাঁণ 
আভাময়, যার চারু রত্র-কাক্তি-ছটা « 
নব নীরদের 'শরে ধরে শোভা. যথা 

! 
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মধুসূদন রচনাবলশ 

শিখীর পূুচ্ছের চূড়া রাখালের 1শরে ? 
কোথায় পুজ্কর, কোথা আবর্তক, দোব, 

৷ খঘনেশবর 2 কোথা, কহ. সারাথ মাতাল ? 
কোথা সে সুবর্ণ রথ, মনোরথ-গাঁত, 

' যার 'স্থরপ্রভা দোখ ক্ষণ-প্রভা লাজে 
_আঁস্থরা, ল্কায় মুখ, ক্ষণ দিয়া দেখা, 
৷ (কাদাম্বিনী স্বজনীর গলা ধার কাঁদ) 
অম্বরে 2? কোথায় আজ এরাবত বল, 
গজেন্দ্রঃ কোঞ্ধায় হয় উচ্চৈগশ্রবা, কহ. 
হয়ে*বর, আশুগাঁতি যথা আশুগাত 2 
কোথায় পৌলোমী সত অনন্ত-যৌবনা, 

'ভ্রদব-লেমচনানন্দ, আয়ত-লোচনা 
' রূপসী 2 কোথায় এবে স্বর্গকল্পতরব, 
কামদা বিধাতা যথা: যে তরুর পদে, 

' বহেন, বিমল-আভা, কল কল রবে? 
কোথা মৃর্তমান্ রাগ, ছাত্রশ রাঁগণন 

' মর্তমতী-_-নিত্য যারা সোবত দেবেশে 2 
সে দেব-বিভব সব কোথা, কহ. এবে. 
কোথা সে দেব-মাহমা_ দেবি বীণাপাঁণ 2 

দুরন্ত দানব-দ্বয়, দৈব-বলে বলা, 
বিমুখ সমুখ রণে দেব দেব-রাজে, 
পুর দেবরাজ-পুরী ঘোর কোলাহলে, 
লুট দেবরাজ-পুর-বৈভব. বনাঁশি 
(দ্বেষ-ীবষে জ্বাল) হায়, দেব-রাজ-পুরে 
সে পরের অলঙ্কার, অহঙকারে আজ 

পামর! যেমাতি শবাস রুদ্রের, প্রলয়ে 

প্রবল তরঙ্গ-দল, অবহেলি রোধে, 
ধরার কবরী হতে 'ছশড় লয় কাঁড় 
সংবর্ণ কুসম-দাম: যে স্ল্দর বপুও 
আনন্দে মদন-সখা সাজান আপাঁন 
দয়া নানা ফুল-সাজ: সে স্ন্দর বপুঃ 
ফুল-সাজ-শৃন্য বন্যা করে অনাদরে,_ 
গম্ভীর হুঙওকারে পশে রম্য বন-স্থলে! 

দবাদশ বৎসর যাঁঝ 'দাঁতজার যত. 
দুজ্জয় দাতিজ-ভুজ-প্রতাপে তাঁপয়া 
( হশীন-বল দৈব-বলে ) ভঙ্গ দিলা রণে 

আতঙ্কে । দাবাশিন যথা, সঙ্গে সখা বায়ু, 
হুহগকারে প্রবৌশলে গহন কাননে, 



নানা কাঁবতা 

হেরি ভীম শখা-পুঞ্জে ধূম-পুঞ্জ মাঝে, 
চণ্ড মুণ্ড-মালিনীর লোল জিহবা যেন 
(রন্ত-বীজ-কুল-কাল ! ) আন্ত রন্ত-রসে: 
পরমাদ গাঁণ মনে পলায় কেশরণী 
মৃগেন্দ্র; করীন্দ্র-বৃ্জ্দ পলায় তরাসে 
উদ্ধর্য*বাস: মৃগাদন ধায় বায়ু-বেগে : 
কুরঙ্গ সৃশৃঙ্গধর, ভুজঙ্গ চোৌঁদিকে 
পলায়: পলায় শূন্যে বিহঙ্গম ডীঁড়: 
পলায় মাহষ-দল, রোষে রাঙা আঁখ, 
কোলাহলে পৃর দেশ ক্ষিতি টলমাঁল : 
পলায় গণ্ডার, বন লণ্ডভণ্ড কার 
পলায়নে : ধায় বাধ: ধায় প্রাণ লয়ে 

ভল্লক বিকটাকার; আর পশু যত , 
বলবন্ত, কিন্তু ভয়ে বলশনা এবে 
অব্যর্থ কালশে ব্যর্থ হোর সে সমরে. 
পলাইলা পারহার সমর কাঁলশী 

পাশী, সববনাশ পাশে হেরি (দৈব-বলে ) 
মিয়মাণ, মহোরগ যেন মন্ত্র-তেজে ! 
পলাইলা ঝড়াকারে বায়-কুল-পাঁত: 
পলাইলা শাখ-পৃ্ঠে শীখধবজ রনী 
সেনানী: মাহষাসনে সব্বব-অন্ত-কারণী 

সহসা, পলায় প্রাণী প্রাণ বাঁচাইতে! 
পলাইলা গদাধারী অলকার পাতি, 
বার্থ গদা হাতে, হায়, দুষ্বোধন যথা 
মিত্র ক্ষত-শন্য দেখি কুরুক্ষেত্রে, গেলা 
(বিষাদে নিশবাসি ঘন!) জলাশয় পানে. 
একাকন. সহায়-হাীন'- পলাইলা এবে 
দেবগণ, রণভূঁমি ত্যজি আঁভমানে : 
পূরিল জগত দৈত্য জয় জয় নাদে, 
বাঁসল দেবার দুষ্ট দেব-রাজাসনে. 
হর-কোপানল যেন, মদনে দাঁহয়া, 
বিরহ-অনল-রূপে, ভৈরবে বোঁড়ল 
রৃতির কোমল হয়া, হায়. পোড়াইতে 
সে হিয়া, কেন না রতি স্থাঁপ সে মন্দিরে 

পৃজেন আদরে, প্রেম-ফুলাঞাল দিয়া! 
সূন্দ উপসন্দাসূর, দ্বন্দির সুর সহ 
লণ্ডভণ্ড করিল আঁখল ভূমণ্ডলে। ইত্যাদি__ 

০১ 

ভারত-বৃত্তান্ত 
দ্রৌপদণস্বয়ম্বর* 

' কেমনে রথান্দ্র পার্থ স্ববলে লাভলা 
৷ পরাভাব রাজবৃন্দে চারুচন্দ্রাননা 
' কৃষায়, নবীন ছন্দে সে মহাকাহিনী 
' কাহবে নবীন কবি বঙ্গবাসী জনে, 
' বাদ্দোব! দাসেরে যাঁদ কৃপা কর তুঁমি। 
না জান ভকতি স্তুতি, নাজানক ক'রে 
আরাঁধ হে বিশবারাধ্যা তোমায়: না জানি 
কি ভাবে মনের ভাব 'নিবোদ ও পদে! 
কিন্তু মার প্রাণ কভু নারে ক বাঁঝতে 
[শিশুর মনের সাধ, যাঁদও না ফুটে 
কথা তার? উর তবে, উর মা. আসরে। 

আইস মা এ প্রবাসে বঙ্গের সঙ্গীতে 
জুড়াই বিরহজবালা, বিহঙ্গম যথা 

রঙ্গহাীন কুঁপঞ্জরে কভু কভূ”ভুলে 
কারাগাবদুখ সাধ কুঞ্জবনস্বরে। 

কাঁবতা-সৃধার সরে বিকচিত চির 
কমল দ্বিতীয় তুমি: কৃতাঞ্জলিপুটে 
প্রণমে চরণে দাস, দয়া কর দাসে। 
হায় নরাধম আম! ডাঁর গো পাঁশতে 
যথায় কমলাসনে আসানা দেউলে 
ভারতী: তেই হে ডাক দাঁড়ায়ে দুয়ারে, 
আচার্যা। আইস শীঘ্র দিবজোত্তম সৃরি। 
দাসের বাসনা, ফুলে পৃজি জননীরে, 
বর চাহ দেহ ব্যাস, এই বর মাগি। 

গভশম সুড়ঙ্গপথে চঁলিলা নীরবে 
পণ্চ ভাই সঙ্গে সতাঁ ভোজেন্দ্রনান্দিনী 

পুরোচন : * সস 

দ্রোপদশস্বয়ম্বর 

কেমনে রথাঁন্দ্র পার্থ পরাভাব রণে 
লক্ষ রণাঁসংহ শরে পাণ্চাল নগরে 
' লভিলা দ্রুপদবালা কৃষ্ণা মহাধনে, 
দেবের অসাধ্য কর্ম্ম সাধ দেববরে.__ 
গাইব সে মহাগটীত।. এ ভিক্ষা চরণে, 
বাগ্দেব! গাইর মা গো নব মধুস্বরে, 

গু 
ঞ 

*কাঁব শির্যনামে স্থান ও তাঁরখ উল্লেখ করেছেন_ডচ5:5/]729, 90. 5690৩00১৩, 1862 
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কর দয়া, চিরদাস নমে পদাম্বুজে, 
দয়ায় আসরে উর, দোব শ্বতভুজে ! 

সং সঃ সং 

বণধলা লক্ষ্যেরে পার্থ, আকাশে অপ্সরী 

আকাশসম্ভবা দেবী সরস্বতী আঁস 
কাঁহলা এ সব কথা কৃষ্ণারে সম্ভাঁষ। 

লো পণ্টালরাজসূতা কৃষ্কা গুণবাঁতি, 
তব প্রাতি সংপ্রসন্ন আজ প্রজাপাঁতি। 
এত দিনে ফৃঁটল গো বিবাহের ফুল। 
পেয়েছ স্ন্দার! স্বামী ভূবনে অতুল। 
চেন কি উত্হারে ডান কোন্ মহামতি, 
কত গুণে গুণবান্ জানো কি লো সাত? 
না চেনো না জানো যাঁদ শুন ?দয়া মন, 
ছদ্মবেশী উনি ধনি, নহেন ব্রাহ্মণ । 
অত্যুচ্চ ভারতবংশাঁশরে শিরোমাঁণ 
কুন্তীর হদয়নাধ বিখ্যাত ফাল্গুনি। 
ভস্মরাঁশ মাঝে যথা লুপ্ত হূতাশন 
সেইর্্প ক্ষত্রতেজ আছল গোপন। 
আগ্নেয়গাঁরর গর্ভ কার বিদারণ 
যথা বেগে বাঁহরয় ভীম হুতাশন, 
অথবা ভোদয়া যথা পরব গগন 
সহসা আকাশে শোভে জলন্ত তপন, 
সেইরূপ এতাঁদনে পাইয়া সময়, 
লুপ্ত ক্ষত্রতেজ বাহু হইল উদয়। 

মংগপগন্ধা 

চেয়ে দেখ, মোর পানে, কলকল্োলান 
যমুনে! দেখিয়া, কহ, শুনি তব মুখে, 
বধুমুখ, আছে কি গো আঁখল জগতে, 
দুঃখিনী দাসীর সম? কেন যে সৃজিলা,_ 
কি হেতু বিধাতা, মোরে, বুঝব কেমনে ? 
তরুণ যৌবন মোর! না পার লাঁড়তে 
পোড়া নিতম্বের ভরে! কবরীবন্ধন 

খুলি যাঁদ, পোড়া চুল পড়ে ভামিতলে! 
ণকন্তু, কে চাঁহয়া কবে দেখে মোর পানে ? 
না বসে গুঞ্জার সাঁখ, শিলীমুখ যথা 
শ্বেতাম্বরা ধ্তুরার নীরস অধরে, 
হেরি অভাগীরে দূরে ফিরে অধোমুখে 
ষুবকুল; কাঁদ আম বাঁস লো বিরলে! 

সভদ্রা-হরণ 
| প্রথম সগণ 

কেমনে ফাল্গুন শুর স্বগুণে লাভলা 
 (পরাভাঁব যদু-বৃন্দে) চার-চন্দ্রাননা 
ভদ্রায়_ নবীন ছন্দে সে মহাকাহিনী 
কাহবে নবীন কাব বঙ্গবাঁস-জনে 
বাদ্দেবি, দাসেরে যাঁদ কৃপা কর তৃমি। 
না জানি ভকাঁত, স্তুতি: না জান কি করে, 
আরাধ, হে বিশবারাধ্যে, তোমায়; না জান 

' কি ভাবে মনের ভাব নিবোদ ও পদে! 
[কিন্তু মার প্রাণ কভু নারে কি বাঁঝতে 
শিশুর মনের সাধ, যাঁদও না ফুটে 
কথা তার১ কৃপা কার উর গো আসরে। 

আইস, মা, এ প্রবাসে, বঙ্গের সঙ্গতে 
ই জুড়াই বিরহ-জবালা, বিহঙ্গম যথা, 
কারাবদ্ধ পশজরায়. কভ্ কভু ভুলে 
কারাগার-দুখ, স্মার নিকুঞ্জের স্বরে! 

ইন্দ্প্রস্থে পণ্ট ভাই পাণ্ডালীরে লয়ে 
কৌতৃকে কাঁরলা বাস। আদরে ইন্দিরা 
(জগত-আনন্দময়ণ) নব-রাজ-পুরে 
উঁরিলা; লাগিল 'নিত্য বাঁড়তে চৌঁদিকে 

। রাজ-শ্রী, শ্রীবরদার পদের প্রসাদে 1 
। এ মঞ্গলবার্তা শুন নারদের মুখে 
' শচ. বরাঙ্গনা দেবী, বৈজয়ন্ত-ধামে 
রুষলা। জলিল পুনঃ পূর্বকথা স্মরি, 

. দাবানল-রূপ রোষ হয়া-রুপ বনে. 
 দগধি পরাণ তাপে! “হা ধিক্!”_-ভাঁবলা 
। বিরলে মানিনী মনে-“ধক্ রে আমারে ! 
' আর কি মানিবে কেহ এ তিন ভুবনে 
। অভাগিনী ইন্দ্রাণীরে 2? কেন তাকে দিলি 
। অনন্ত-যৌবন-কান্তি, তুই, পোড়া বাঁধ ? 
' হায়, কারে কব দুখ 2 মোরে অপমান, 
' ভোজ-রাজ-বালা কুন্তী- কুল-কলাঁগুকনী,_ 
11557187578 
৷ যৌবন-কুহকে, ধিক্. যে ব্যভিচারিণী 
' মজাইল দেব-রাজে, মোরে লাজ 'দিয়া। 
৷ অজ্জবিন-_জারজ তার নাহ কি শকাঁতি 
৷ আমার- ইন্দ্রাণী আম-সার সে অঞ্জুনে, 
৷ এ পোড়া চখের বালি; দ্ষেযাধনে দিয়া 
৷ গড়াইনু জতুগৃহ; সে ফাঁদ এড়ায়ে 
| লক্ষ্য 'িশীধ, লক্ষ রাজে বিম্যাখ সমরে 
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পাণ্চালশরে মল্দমাতি লাভল পণ্চালে। 

আহত সাঁধতে, দেখ, হতাশ হইনু 
আম, ভাগ্য-গুণে তার'কি ভাগ্য 2 

কে জানে? 

কোন দেবতার বলে বলী ও ফাল্গুন ? 
বাঁঝ বা সহায় তার আপাঁন গোপনে 
দেবেন্দ্র হে ধর্ম, তুমি পার কি সাঁহতে 
এ আচার চরাচরে? কি বিচার তব! 
উপপত্রী কুল্তীর জারজ প্র প্রতি 
এত যত্বঃ কারে কব এ দুখের কথা-_ 
কার বা শরণ, হায়, লব এ বিপদে 2” 
কঙ্কণ-মশ্ডিত বাহ্ হাঁনিলা ললাটে 
ললনা! দুকূল সাড়ী তাত গলগলে 

হিমকালে পাঁড় আর্রে কমলের দলে! 

মাঁননী--“কুঁটিল কালি খ্যাত 'ত্রভূবনে,_ 
এ পোড়া মনের দুঃখ কব তার কাছে, 
এ পোড়া মনের দুখ সে যাঁদ না পারে 
জড়াতে কৌশল কার. কে আর জু্ড়াবে ? 
যায় যাঁদ মান, যাক! আর কি তা আছে?” 

ইত্যাঁদ। 

পাণ্ডবাবিজয় 

কেমনে সংহার রণে কুরুকুলরাজে, 
কুরুকুল-রাজাসন লাভলা দ্বাপরে 
ধর্মরাজ;_ সে কাঁহনন, সে মহাকাহনী, 
নব রঙ্গে বঙ্গজনে, উরি এ আসরে, 
কহ, দোব! 'ার-গৃহে সকালে জনাঁম 
(আকাশ-সম্ভবা ধান্রী কাদম্বিনী দলে 
স্তনামৃতরূপে বার) প্রবাহ যেমাতি 
বাহ, ধায় সম্ধুমূখে, বদরিকা শ্রমে, 
ও পদ-পালনে পুষ্ট কাঁব-মনঃ, পুনঃ 
চিল, হে কাঁব-মাতঃ, যশের উদ্দেশে । 
যথা সে নদের মুখে সুমধুর ধবানি, 
বহে সে সঙ্গীতে যবে মঞ্জু কুঞ্জান্তরে 
সমদেশে; কিন্তু ঘোর কল্লোল, যেখানে 
শলাময় স্থল রোধে আবরলগাঁত;__ 
দাসের রসনা আসি রস নানা রসে, 

কভু রোদ্রে, কতু বারে, কভু বা করদণে_ 
দেহ ফুলশরাদন, পণ্চফুলশরে। 

দযেযোধনের মৃত্যু 

“দেখ, দেব, দেখ চেয়ে”, কাতরে কাঁহলা 
কুরুরাজ কৃপাচার্য্যে” “আসছেন ধীরে 
নিশশীথনী; নাহ তারা কবরী-বন্ধনে,_ 
না শোভে ললাটদেশে চারু নিশামাঁণ! 
[শাবর-বাহরে মোরে লহ কৃপা কার, 
মহারথ! রাখ লয়ে যথায় ঝারবে 
এ ভূনত-শিরে এবে শিশিরের ধারা, 
ঝরে যথা শিশুশরে আবরল বাহ 
জননীর অশ্রুজল, কালগ্রাসে যবে 
সে শশু।” লইলা সবে ধরাধার কার 
শাঁবর বাহরে শুরে_ ভগ্ন-উরু রণে! 

মহাযত্ে কৃপাচার্যয পাতিল ভূতলে 
উত্তরী। বিষাদে হাঁস কাঁহলা নমাঁণ;_- 
“কার হেতু এ সূশয্যা, কৃপাচার্ধ্য রাঁথ ? 
পাঁড়ন্ ভূতলে, প্রভু, মাতৃগ্রভ* ত্যাজ ;__ 
সেই বাল্যাসন ভিন্ন কি আসন সাজে 

নতমে? উঠাও বস্ত্র, বাঁস হে ভূতলে! 
কি শয্যায় সুপ্ত আজ কুর্ুবীর্যর্পী 
গাঙ্গেয় 2 কোথায় গুরু দ্রোণাচার্যা রথ, 
কোথা অঙ্গপাঁতি কর্ণ? আর রাজা যত 
ক্ষত্র-ক্ষেত্র-পুষ্প, দেব! কি সাধে বাঁসবে 
এ হেন শয্যায় হেথা দূর্যোধন আজ ? 
যথা বনমাঝে বাহ জাল নিশাযোগে 
আকার্ধ পতঙগ্গচয়ে, ভস্মেন তা সবে 
সব্বভুক-রাজদলে আহহানি এ রণে-_ 
শবনাশিন, আমি, দেব! নিঃক্ষত্র কারনু 
ক্ষত্রপূর্ণ কম্মক্ষেত্র নিজ কম্মদোষে। 

। ক কাজ আমার আর বৃথা সখভোগে ? 
নির্বাণ পাবক আম, তেজশন্য, বাল! 
ভস্মমাগ্ত! এ যতন বৃথা কেন তব!” 

সরায়ে উত্তরী শর বাঁসলা ভূতলে। 
নিকটে শাল্লা কৃপ কৃতবম্মা রথণী 

' বিষাদে নীরব দোহে;_আসি নিশীথনন, 
মেঘরৃপ ঘোমটায় বদন আবার, 
উচ্চ বায়দ-রূপ *বাসে সঘনে নিশ্বাস; 

' বান্ট-ছলে অশ্রুবারি ফেলিলা ভূতলে। 
। কাতরে কাঁহলা চাহ. কৃতবম্্মা পানে 

রাজেন্দ্র; “এ হেন ক্ষেত্রে, ক্ষত্রচ্ড়ামাণ, 
। ক্ষত্র-কুল্মেদ্ভব, কহ, কে আছে ভারতে, 
৷ যে না. ইচ্ছে মরিবারে 2 যেখানে, যে কালে 
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আক্রমেন যমরাজ; সমপণড়া-দায়ী 
দণ্ড তাঁর,” রাজপুরে, কি ক্ষুদ্র কুটীরে, 
সম ভয়ঙ্কর প্রভূ, সে ভীম মূরাতি! 
কিন্তু হেন স্থলে তারে আতঙ্ক না কার 
আম! এই সাধ ছিল চিরকাল মনে! 
যে স্তম্ভের বলে, শির উঠায় আকাশে 
উচ্চ রাজ-অন্রালকা, সে স্তম্ভের রূপে 
ক্ষত্রকুল-অদ্রাীলকা ধারন স্ববলে 
ভূভারতে। ভূপাঁতত এবে কালে আম; 
দেখ চেয়ে চারি দিকে ভগন শত ভাগে 
সে সৃঅট্রালিকা চূর্ণ এ মোর পতনে ' 
গড়ায় এক্ষেত্রে পাঁড় গৃহচূড়া কত! 
আর যত অলঙ্কার-_কার সাধ্য গণে 2 
কিন্তু চেয়ে দেখ সবে, কি আশ্চর্য্য! দেখ__ 
রকত বরণে দেখ, সহসা আকাশে 
উাঁদছেন এ পৌরব বংশ-আঁদ 'যাঁন, 
নিশানাথ! দুর্যেযাধনে ভূশষ্যায় হোরি 
কুবরণ হইলা ক শোকে সুধাঁনাধ 2” 
'পান্ডব-শিবির পানে ক্ষণেক 'নরাঁখ 
উত্তারলা কৃপাচার্য;-"হে কৌরবপাঁতি, 
নহে চন্দ্র যাহা, রাজা, দোথছ আকাশে, 
কিন্তু বৈজয়ন্তী তব সরব্্বভুকরূপে! 
ারপুকুল-চিতা, দেব, জবালিয়া উঠিল । 
ক বিষাদ আর তবে? মারছে শাঁবিরে 
আঁগন-তাপে ছটফাটি ভীম দুস্টমাতি, 

পুড়ল যেমাঁত হেথা সৈন্দল তব! 
আন্তমে তায় স্মরে যাধান্তঠর এবে: 
নকুল ব্যাকুলাচত সহদেব সহ! 
আর আর বাঁর যত এ কাল সমরে 
পাইয়াছে রক্ষা যারা, দাবদগ্ধ বনে 
আশে পাশে তরু যথা :-দেখ মহামাতি !” 

সিংহল-বিজয় 

স্বর্ণ সৌধে সুধাধরা যক্ষেন্দ্রমোহনন 
মূরজা, শুনি সে ধন অলকা নগরে, 

মধূস্দন রচনাবলী 

৷ বিস্ময়ে সাগর পানে নিরাখি, দৌখলা 
ভাসছে সুন্দর িজ্গা, উাঁড়ছে আকাশে 
' পতাকা, মঞ্গলবাদ্য বাজছে চৌ'দকে! 
' রুঈষ সত শাঁশমূখী সখশীরে কাহলা;__ 
। হেদে দেখ, শাঁশমুখ, আঁখি দুটি খুলি, 
৷ চালছে 'সিংহলে ওই রাজ্যলাভ-লোভে 
বিজয়, স্বদেশ ছাড় লক্ষম্নীর আদেশে! 
ক লক্জা! থাকতে প্রাণ না 'দব লইতে 
রাজ্য ওরে আর্মি, সই! উদ্যানস্বরূপে 

সাজান িংহলে কি লো দিতে পরজনে ? 
' জলে রাগে দেহ, যাঁদ স্মার শশিমীখ, 
কমলার অহঙ্কার; দোঁখব কেমনে 
স্বদাসে আমার দেশ দানেন হীন্দিরা 2 

, জলাধ জনক তাঁর; তেই শান্ত তান 
' উপরোধে। যা, লো সই. ডাক্ সারাথরে 
' আনিতে পুস্পক হেথা । বিরাজেন যথা 
৷ বায়ূরাজ, যাব আজ; প্রভঞ্জনে লয়ে 
বাধাব জঞ্জাল, পরে দোখব ক ঘটে * 

স্বর্ণ তেজঃপুঞ্জ রথ আইল দুয়ারে 
ঘর্ধার। হোষল অশব, পদ-আস্ফালনে 
সাজ বিস্ফুীলঙ্গবৃন্দে। চাঁড়লা স্যন্দনে 
আনন্দে সুন্দরী, সাজ 'বমোহন সাজে! 

দেবদানবীয়ম 
চু 

মহাকাব্য 

প্রথম সগ্্ 

কাব্যেকখানি রাঁচবারে চাহ, 
কহো কি ছন্দঃ পছন্দ, দোব! 
কহো কি ছন্দঃ মনানন্দ দেবে 
মনীষবৃন্দে এ সুবঙ্গদেশে ? 
তোমার বীণা দেহ মোর হাতে, 
বাজাইয়া তায় যশস্বী হবো, 
অমৃতরূপে তব কৃপাবারি 
দেহো জনাঁন গো. ঢাল এ পেটে ॥ 



শাম্মচ্ঠা নাটক 
নাট্যোল্লাখিত ব্যাক্তগণ 

প্রষ-চারত্র 

যযাঁতি। মাধব্য (বিদূষক)। রাজমল্ল্রী। শক্রাচার্যা। কাঁপল (তস্য 'শষ্য)। বকাসূর। অন্য এক জন দৈতা, 
এক জন ব্রাহ্মণ, দৌবারিক, নাগারকগণ, সভাসদগণ ইত্যাদি 

স্তরী-চারন্্ 
দেবযানী । শাম্মচ্ঠা। পৃর্ণমা (দেবযানীর সখী)। দোঁবকা (শীম্মন্ঠার সখী'। নটা, 

এক জন পারচারকা, দুই জন চেটী। 

প্রথমাঞ্ক ঃ 

প্রথম গভাঙ্ক১ 

[হিমালয় পব্বত--দ্রে ইন্দ্রপুরী অমরাবতণ 

এক জন দৈত্য যুদ্ধবেশে 

দৈত্য। (স্বগত) আম প্রতাপশালশ দৈতা- 
রাজের আদেশানূসারে এই পর্ব তপ্রদেশে 
অনেক দন অবাধ ত বাস কচ্যি; ?দবারান্রের 
মধ্যে ক্ষণকালও স্বচ্ছন্দে থাক না; কারণ এ 
দৃরবন্তর্ঁ নগরে দেবতারা যে কখন্ কি করে, 
কখনই বা কে সেখান হত্যে রণসজ্জায় নর্গত 
হয়, তার সংবাদ অসুরপাঁতির নিকটে তৎক্ষণাৎ 
লয়ে যেতে হয়। (পাঁরক্রমণ) আর এ উপতাকা- 

ভাম যে নতান্ত অরমণীয় তাও নয়; স্থানে 
স্থানে তরুশাখায় নানা বিহঙ্গমগণ মধুর স্বরে 
গান কচ্যে; চত্বাদ্রদকে 'বাবধ বনকুসূম 
বিকশিত; এ দৃরস্থিত নগর হতে পাঁরজাত 
পুষ্পের সুগন্ধ সহকারে মৃদু মন্দ পবন সণ্টার 
হচ্যে; আর কখন কখন মধুরকণ্ঠ অপ্সরীগণের 

করে; কোথাও ভষণ 'সংহের নাদ, কোথাও 
ব্যাঘ্ব মাহযাঁদর ভয়ঙকর শব্দ, আবার কোথাও 

বা পব্বতনিঃসৃতা বেগবতী নদীর কুলকুল । 

মি নে জারা জের 
পদশব্দ শ্রুততিগোচর হলো না! (চিন্তা কাঁরয়া) 
তা এ ব্যান্তটা শত্রু কি িন্ত্র, তাও ত অনুমান 
কতো পাঁচ্চ না: যা হোক, আমার রণসঙ্জায় 
প্রস্তুত থাকা উাচত। (আস টম্র্ম গ্রহণ) বোধ 
হয়, এ কোন সামান্য ব্যান্ত না হবে। উঃ! এর 
পদভরে পাঁথবী যেন কম্পমানা হচ্যেন। 

বকাসুরের প্রবেশ 

(প্রকাশে) ককত্বং 2 
বক। দৈতাপাঁত বিজয়ী হউন, আম তাঁরই 

অনুচর। 
দৈত্য। (সচাকিত) ও! মহাশয় 2 আসতে 

আজ্ঞা হউক । নমস্কার। 
বক। নমস্কার। তবে দৈত্যবর, কি 

সংবাদ “ন দোঁখ ? 
দৈত্য। এ স্থলের সকলি মঙ্গল। দৈত্য- 

পুরীর কুশলবার্তায় চারতার্থ করুন । 
বক। ভাই হে. তার আর বলবো কি, অদ্য 

' দৈতাকুলের এক প্রকার পুনজন্ম। 
তানলয়াবশুদ্ধ সঙ্গীতও কর্ণকৃহর শীতল দৈত্য। কেন কেন, মহাশয় ? 

ূ 
ূ 

ধ্বনি হচ্যে। কি আশ্চর্য! এই স্থানের গুণে 
স্বজন বান্ধবের 'বরহদুঃখও আম প্রায়, 

» নাট্যকাহিনী আরচ্ভের পূর্বে একটি প্রস্তাবনা-সঙ্গঁত ছিল--“মার হায় কোথা সে সুখের সময়”। 
৩য় সংস্করণে সেটি পাঁরত্যন্ত হয়। সঙ্গীতাঁট বর্তমান সঙ্কলনের “নানা কাঁবতা” অংশে মাদ্রত হল। 

২ তবে_ শব্দটি 
বলে মনে হয়।, 

বক। ১হার্ধ শক্রাচার্যয ক্বোধান্ধ হয়ে 
দৈতাদেশ পাঁরত্যাগে উদ্যত হয়েছিলেন। 

দৈত্য । কি সর্বনাশ! এ ক অদ্ভূত 
ব্যাপার, এর কারণ কি? 

বক। ভাই, স্ত্ীজাত সব্বন্রেই বিবাদের 

কাবির নাট্যসংলাপে মযদ্রাদোষের ন্যায় প্রযন্ত" ইংরেজশ বাক্রপাঁত অনুসরণের ফল 
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মূল। দৈত্যরাজকন্যা শাম্মন্ঠা, গুরুকন্যা 
দেবযানীর সাঁহত কলহ কর্যে, তাঁকে এক 
অন্ধকারময় কৃপে নিক্ষেপ করেন, পরে 
দেবযানী এই কথা আপন পিতা তপোধনকে 
অবগত করালে, তান ক্রোধে প্রজবালত 
হুতাশনের ন্যায় একেবারে জলে উঠলেন! 

£! সে ব্রহ্ষাগ্নতে যে আমরা সনগর দগ্ধ 
হই নাই, সে কেবল দেবদেব মহাদেবের কৃপা, 
আর আমাদের সৌভাগ্য । 

দৈত্য। আজ্ঞে তার সন্দেহ কি! কিন্তু 
গুরকন্যা দেবযানী রাজকুমারী শাম্মচ্ঠার 
প্রাণস্বরূপ, তা তাঁদের উভয়ে কলহ হওয়াও ত 
আঁতি অসম্ভব । 

বক। হাঁ তা যথার্থ বটে, 'িল্তু ভাই, 
উভয়েই নবযৌবন-মদে উল্মত্তা। 

দৈত্য। তার পর ক হলো মহাশয় 
বক। তার পর মহর্ষি শুক্রাচার্যয, ক্রোধে 

রন্তনয়ন হয়ে, রাজসভায় গিয়ে মুস্তকণ্টে 
বল্যেন. রাজন! অদ্যাবাধ তুমি শ্রীন্রন্ট হবে, 
আঁম এই অবাধ এ স্থান পারত্যাগ কল্যেম, 
এ পাপনগরশতে আমার আর অবাস্থাত করা 
কখনই হবে না। এই বাক্যে সভাসদ্ সকলের 
মস্তকে যেন বজ্রপাত হলো, আর সকলেই 
ভয়ে ও বিস্ময়ে স্পন্দহাঁন হয়ে রৈল। 

দৈত্য। তার পর মহাশয় ? 
বক। পরে মহারাজ কৃতাঞ্জীলপুটে অনেক 

স্তব করে বল্লেন, গুরো! আম কি অপরাধ 
করোছ, যে আপাঁন আমাকে সবংশে নিধন 
কত্যে উদ্যত হয়েছেন? আমরা সপাঁরবারে 
আপনার ক্রীতদাস, আর আপনার প্রসাদেই 
আমার সকল সম্পান্ত! তাতে মহার্ধ বল্লেন, 
সে কি মহারাজ? তুমি দৈত্যকুলপাঁত, আম 
একজন িক্ষাজীবী রব্রা্মণ, আমাকে কি 
তোমার এ কথা বলা সম্ভবে? রাজা তাতে 

হলেন, আর ধল্তে লাগলেন, গুরো, আপনার 
এ ভয়ানক ক্রোধের কারণ কি. আমাকে বলুন। 

দৈত্য। তা মহর্ষি এ কথায় কি আজ্ঞা 
কল্যেন? 

বক। রাজার নম্রতা দেখে, মহার্ ভূতল 
হতে তাঁকে ডারথত কল্যেন, আর. আপনার 
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মধ্ূস্্দন রচনাবল' 

সমুদয় জ্ঞাত কাঁরয়ে বললেন, রাজন্! 
দেবযানী আমার একমান্ন কন্যা, আমার 
জীবনাপেক্ষাও স্নেহপান্নী, তা, যে স্থানে তার 
কোনরূপ ক্লেশ হয়, সে স্থান আমার পাঁরত্যাগ 
করাই উীচত। রাজা এ কথায় 'বস্ময়াপন্ন 
হয়ে, করযোড় করে এই উত্তর 'দলেন, প্রভো। 
আমি এ কথার 'বিন্দ; বিসর্গও জান নে, তা 
আপান সে পাপশশীলা শম্মচ্ঠার যথোঁচিত 
দণ্ড বধান .কর্যে ক্রোধ সম্বরণ করুন, নগর 
পারত্যাগের প্রয়োজন কি? 

দৈত্য। ভগবান্ ভার্গব তাতে ক বল্যেন ? 
বক। তিনি বল্যে, এ পাপের আর 

প্রায়শ্চক্ত কি আছে? তোমার কন্যা চিরকাল 
দেবযানীর দাসী হয়ে থাকুক, এই আমার 
ইচ্ছা । 

দৈত্য। উঃ! কি সব্বনাশের কথা! 
বক। মহারাজ এই বাক্য শুনে যেন 

জীবন্মতের ন্যায় হলেন। তাতে মহার্ 
সক্কোধে রাজাকে পুনব্বার বল্লেন, রাজন! 
তুমি যাঁদ আমার বাক্যে সম্মত না হও, তবে 
বল আম এই মুহূর্তেই এ স্থান হতে প্রস্থান 
করি। মহর্ষি ভার্গবকে পুনরায় ক্রোধান্বিত 
দেখ্যে মাল্পবর কৃতঞ্জলপূক্বক মহারাজকে 
সম্বোধন করে বললেন, মহারাজ! আপাঁন 
কি একটি কন্যার জন্যে সবংশে নির্বংশ হবেন ? 
দেখুন দোঁখ,'যাঁদ কোন বাঁণক্ সুবর্ণ, রৌপ্য, 
ও নানাবধ মহামূল্য রত্রজাত-পাঁরপূর্ণ 
একখানি পোত লয়ে সমুদ্রে গমন করে, আর 
যাঁদ সে সময়ে ঘোরতর ঘনঘটাদ্বারা আকাশ- 
মণ্ডল আবৃত হয়ে প্রবলতর ঝাটকা বইতে 
থাকে, তবে কি সে ব্যাস্ত আপনার প্রাণরক্ষার 
নিমিত্তে সে সময়ে সে সমূদায় মহামূল্য 
রত্জাত গভীর সমদদ্রমধ্যে নিক্ষেপ করে 
না? 

দৈত্য। তার পর মহাশয় ? 
বক। দৈত্যাঁধপাঁত মাল্লবরের এই হতি- 

কর বাক্য শুনে দীর্ঘ নিশ্বাস পারত্যাগ 
করে রাজকুমারীকে অগ্ত্যায় সভায় আনয়ন 
করতে অনুমতি দিলেন; পরে রাজদুহিতা 
সভায় উপাঁস্থতা হলে, মহারাজ অশ্রুপূর্ণ- 

লোচনে ও গণ্গদবচনে তাঁকে সমুদয় অবগত 
করালেন আর বললেন, বংসে! অদ্য তোমার 



শম্িচ্ঠা নাটক 

হস্তেই দৈত্যকুলের পাঁরন্তরাণ। যাঁদ তুমি 
মহার্যর এই নিষ্ঠুর আজ্ঞা প্রাতপালন কত্যে 
স্বীকার না কর, তবে আমার এ রাজ্য শ্রীন্রষ্ট 
হবে, এবং আমিও চিরবিরোধী দদ্রান্ত 
দেবগণ কর্তৃক পরাঁজত হয়ে নানা বেশে 
পাঁতিত হব! 

দৈত্য। হায়! হায়! ক সব্বনাশ'--রাজ- 
কুমারী পিতার এতাদৃশ বাক্য শ্রবণে ক 
প্রত্যুত্তর দিলেন ? 

বক। ভাই হে' রাজতনয়ার তৎকালীন 
মুখচন্দ্র মনে করলে পাষাণ হদয়ও ীবদীর্ণ 
হয়। 

হলেন, তখন তাঁর মুখমন্ডল শরচ্চন্দ্ের ন্যায় 
প্রসন্ন ছিল, কিন্তু 'িতৃবাক্যে মেঘাচ্ছন্ন 
শশধরের ন্যায় একেবারে মালন হয়ে গেল! 
(দীর্ঘনিশবাস পরিত্যাগ কাঁরয়া) হা হতদৈব! 

রাজপূন্রী শম্মিন্ঠা সভা হতে পিতৃ-আজ্ঞায় 
সম্মতা হয়ে প্রস্থান করলে পর. মহারাজ যে 
কত প্রকার আক্ষেপ ও বলাপ করতে আরম্ভ ৷ 
করলেন, তা স্মরণ হলে অধৈর্য হতে হয়! 

(দীর্ঘান*্বাস।) 
দৈত্য। আহা, ক দুঙখের বষয়! তবে 

কি না বিধাতার 'িব্বন্ধ কে লঙ্ঘন করতে 
পারে? হে ধনদদ্ধারন্! এক্ষণে আচার্য্য 
মহাশয়ের কোপাঁগ্নি ত নির্বাণ হয়েছে ? 

বক। আর না হবে কেন? 
দৈত্য। তবে আপান যে বলেছিলেন অদ্য 

দৈত্যকুলের পুনজর্ম হলো তা কিছ মিথ্যা 
নয়। €চন্তা কারয়া) হে অসরশশ্রেম্ত! যখন 

উপক্রম হয়েছিল, তখন যাঁদ এ দদ্রান্ত 
দেবগণেরা এ সংবাদ প্রাপ্ত হতো, তা হলে যে 
তারা কি পর্যন্ত পারতুস্ট হতো, তা অন:মান 
করা যায় না। 

বক। তা সত্য বটে। আর আমিও তাই 
জানতে এসৌছ যে দেবতারা এ কথার কিছু 
অননসন্ধান পেয়েছে কি না। তুমি কি বিবেচনা 
কর, দেবেন্দ্র প্রভাতি দৈত্যারিগণ এ সংবাদ 
পায় নাই? 

দৈত্য। মহাশয়! দেবদৃূতেরা পরম মায়াবী, 

রাজকুমারী যখন সভায় উপাঁস্থত : 
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অপেক্ষাও বেগবতাঁ; স্বর্গ, মর্ত্য, পাতাল, এই 
'ন্রভুবনের মধ্যে কোন স্থানই তাদের অগম্য 
ন্য়। 

বক। তা যথার্থ বটে, কিন্তু দেখ, এ 
নগরে সকলেই 'স্থরভাবে আছে। বোধ কার, 
অমরগণ দৈত্যরাজের সাঁহত ভগবান ভার্গবের 
[বিবাদের কোন সূচনা প্রাপ্ত হয় নাই, তা হলে 
তারা তৎক্ষণাৎ রণসঙ্জায় সজ্জত হয়ে নগর 
হতে নির্গত হতো। 

দৈত্য। মহাশয়! আপান কি অবগত 
নন. যে প্রবল বাত্যার্ভের পূর্বে সমুদায় 
প্রকীতি 'স্থরভাবে অবাঁস্থাত করেন ?2-যা 
হউক, সুকুমারী রাজকুমারী এখন কোথায় 
আছেন 2 

বক। (দীর্ঘান*্বাস পারত্যাগ কাঁরয়া) 
। তিনি এখন গুরুকন্যা দেবযানীর সহিত 

এমন স্ন্দরীর অদৃষ্টে ক এই ছিল! অনন্তর : আচার্যেের আশ্রমেই অবাস্থাঁত কচ্যেন। ভাই 
হে! সেই সুকুমারী রাজকুমারী ব্যতিরেকে 
দৈত্যপুরী একেবারে অন্ধকারময়ী হয়ে 
রয়েছে! রাজমাহষীর রোদনধবাঁন শ্রবণ করলে 
বক্ষঃস্থল 'বদীর্ণ হয়, এবং মহারাজের যে কি 
পর্যন্ত মনোদুঃখ, তা স্মরণ হলে ইচ্ছা হয় 
না যে দৈত্যদেশে পুনর্গমন কার। নেপথ্যে 
রণবাদ্য, শঙ্খনাদ, ও হুহনজ্কার ধবান।) 

দৈত্য। মহাশয়! এ শ্রবণ করুন, -শত 
বজশব্দের ন্যায় দুদ্ান্ত দেবগণের শঙ্খনাদ 
শ্রৃতিগোচর হচ্যে। উঃ, কি ভয়ানক 
শব্দ! 

বক। দুষ্ট দস্যদল তবে দৈত্যদেশ 
, আক্রমণে উদ্যত হলো না কি? 

নেপথ্যে। দৈত্যকুল সংহার কর! দৈত্যদেশ 
সংহার কর! 

দৈত্য। অহো! এ কি প্রলয়কাল উপাস্থিত, . 
যে সপ্ত সমুদ্র ভীষণ গজ্জনপূব্বক তাঁর 
অতিক্রম কচ্যে 2 

বক। ওহে বীরবর! এ স্থলে আর 
1াবলম্ব করবার প্রয়োজন নাই; দস্ট দেবগণের 

 আভলাষ সম্পূর্ণরূপেই প্রকাশ পাচ্যে। চল, 
ত্বরায় দৈত্যরাজের নিকট এ সংবাদ লয়ে যাই। 
এ দুষ্ট দেবগ্ধণের শঙ্খধান শুনলে আমার 

৷ সব্বশুরীরের শোঁণত উষ্ণ হয়ে উতে। 

এবং তাদের গাঁত মনোরথ আর সোদামিনী | . [ উভয়ের প্রস্থান। 
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দৈত্য-দেশ- গুরু শূক্কাচার্যের আশ্রম 
শাম্মচ্ঠার সখী দোঁবকার প্রবেশ 

দোব। (আকাশ প্রতি দৃঁস্টপাত কারয়া : 
22 
এই যে আশ্রমে পাক্ষসকল কৃজনধবান করে 
চার দিক্ হতে আপন আপন বাসায় ফিরে ৷ 
আসচে; কমালনী আপনার 'প্রয়তম  দনকরকে . 
গমনোল্মুখ দেখে বিষাদে মাঁদতপ্রায়; চকুবাক ; 
ও চনক্রবাকবধূ, আপনাদের বিরহ-সময় : 
সান্নাহত দেখে, বিষপ্নভাবে উপাঁবস্ট হয়ে, 
উভয়ে উভয়ের প্রাত একদৃন্টে অবলোকন 
কচ্যে; মহার্ধগণ স্বীয় স্বীয় হোমাশ্নিতে 
রাগের 
দুগ্ধভারে ভারাক্রান্ত গাভীসকল বংসাবলোকনে 
আতশয় উৎসূক হয়ে বেগে গোচ্তে প্রীবষ্ট 
হচ্যে। (আকাশমণ্ডলের প্রাত পুনর্দ্্টি 
নিক্ষেপ কারয়া) এই ত সন্ধ্যাকাল উপাস্থিত, 
কন্তু রাজকুমারী যে এখনও আসচেন না. 
কারণ কি? (দীর্ঘান*বাস পাঁরত্যাগ কারয়া) 
আহা! প্রয়সখীর কথা মনে উদয় হলে. 
একবারে হৃদয় বিদীর্ণ হয়! হা হতাঁবধাতঃ ! 
রাজকুলে জন্মগ্রহণ করে শাম্মন্ঠাকে কি: 
যথার্থই দাসী হতে হলোঃ আহা! 'প্রয়সখীর 
সে পূব্ব রুপলাবণ্য কোথায় গেল? তা 
এতাদ্শী দুরবস্থায় কি প্রকারেই বা সে 
অপরূপ রূপলাবণ্যের সম্ভব হয়? নিম্মল ' 
সাললে যে পদ্ম বিকাঁশত হয়, পাঁঙউকল জলে 
তাকে ানক্ষেপ করলে তার কি আর তাদশী 
শোভা থাকে? (অবলোকন কাঁরয়া সহর্ষে) এ 
যে আমার প্রিয়সখী আসচেন! 

শাম্মন্ঠার প্রবেশ 

প্রকাশে) রাজকুমার! তোমার এত বিলম্ব ! 
হলো কেন? 

শার্্ম। সাঁখ! বিধাতা এক্ষণে আমাকে ৷ 
পরাধননা করেছেন, সুতরাং পরবশ জনের 
নিলা হর সাং রানা গা 

হয়? 

দোব। 'প্রয়সাঁখ! তোমার দুঃখের বা 
মনে হলে আমার হদয় বিদীর্ণ হয়! হা 

মধন্সবদন রচনাবল | 

তোমার কুসূমসূকুমার! হা চারুশীলে! 
| অদৃ্টে যে এত ক্লেশ ছিল, এ আমি স্বপ্নেও 
' জান্তেম না! (রোদন |) 

শর্্ম। সাথ! আর বৃথা ক্রুন্দনে ফল 
কিঃ 

দোব। 'প্রয়সাখ! তোমার দুঃখে পাষাণও 
বিগালত হয়! 

শর্্ি। সখ! দুঃখের কথায় অন্তঃকরণ 
আর্দ হয় বটে, িন্তু কৈ, আমার এমন দুঃখ 
কন 

দেবি। প্রিয়সাখ! এর অপেক্ষা দুঃখ আর 
কি আছে? শশধর আকাশমণ্ডল হতে ভূতলে 
পাতিত দহয়েছেন! দেখ, রাজদুহিতা ' হয়ে 
দাসী হলে! হা দুর্দৈব! তোমার কি এ 

| সামান্য বিড়ম্বনা! 
শার্স। সাথ! যাঁদও আম দাসীত্ব- 

শৃঙ্খলে আবদ্ধা, তথাঁপ ত আম রাজভোগে 
বাতা হই নাই। এই দেখ! আমার মনে সেই 
সকল সখই রয়েছে! এই অশোক-বোঁদকা 
আমার মহার্হ সংহাসন (বোঁদকোপাঁর উপ- 
বেশন): এই তরুবর আমার ছন্রধর; এ 
সম্মুখস্থ সরোবরে বকশিতা কুমুঁদনীই 
আমার প্রয়সখী! মধূকর ও মধুকরণীগণ 
গুন্গুন্স্বরে আমারই গুণকীর্তভন কচ্যে; 
স্বয়ং সুগন্ধ মলয়মারূুত আমার বাীজনবক্রিয়ায় 

। প্রবৃত্ত হয়েছে; চন্দ্রমণ্ডল নক্ষত্রগণ সাঁহত 
। আমাকে আলোক প্রদান কচ্যেন। সাথ! এ 
সকল কি সামান্য বৈভব 2 আমাকে এত সুখ- 
ভোগ করতে দেখেও তোমার ক আমাকে 
সখভোগিনী বলে বোধ হয় নাঃ 

দেবি। (সাঁস্মত বচনে) রাজনান্দনি! এ 
ক পাঁরহাসের সময় 2 

শার্স। সাখ! আম ত তোমার সাঁহত 
' পারহাস ক্য না। দেখ, সুখ দুঃখ মনের 
ধর্ম: অতএব বাহ্য সুখ অপেক্ষা আন্তাঁরক 

। সুখই সুখ । আম পূর্বে যেরুপ ছিলাম, 
এখনও সেইরূপ; আমার ত কাণল্মানও 
চিত্তাীবকার হয় নাই। 

দোব। সাথ! তুমি যা বল, কিন্তু হত- 
বধাতার এ কি সামান্য বিড়ম্বনা; রোদন ।) 

শীর্স। হা ধিক্! সাঁখ! তুমি বিধাতাকে 
; কৃথা নিন্দা কর কেন? দেখ দোখ, যদি আমি 
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কোন ব্যান্তকে দেবভোগ তুল্য উপাদেয় মিষ্টান্ন | করেছ। আহা! এও 'কি সামান্য দুঃখের 
ভোজন করতে দি, আর সে যাঁদ তা বিষ | বিষয়! হা হতাঁবধে!. দু পাঁরজাত 
সহকারে ভোজন করে চিররোগা হয়, তবে ক | পুষ্পকে ক নিক্জন, অরণ্যে নক্ষেপ করা 
আম সে ব্যান্তর রোগের কারণ বলে গণ্য হতে | উচিত! অমূল্য রত্ন কি সমুদ্রতলে গোপন 
পার ? রাখ্বার নিমিত্তেই সৃজন করেছ! (দেশর্ঘ- 

দোব। সাঁখ, তাও ক কখন হয় 2 | নিশ্বাস।) 
শা্ম। তবে তুমি বিধাতাকে আমার । শার্্ম। প্রিয়সাখ! চল, আমরা এখন 
জন্যে দোষ দেও কেন? বিধাতার এ বিষয়ে | কুটীরে যাই। এঁ দেখ, চন্দ্রনাঁয়কা কুমুদিনীর 
দোষ কি ঃ গদরকন্যা দেবযানীর সহিত আমার | ন্যায় দেবযানী পার্ণকার সাঁহত প্রফুল্ল বদনে 
বাদ বসম্বাদ না হলে ত আমাকে এ দুর্গতি : এই ঈদকে আসূচেন। তুমি আমাকে সর্বদা 
ভোগ করতে হতো না! দেখ, পিতা আমার | “কমাঁলনশ, কমালনী” বল; তা যদ্যাপ আম 
দৈত্যরাজ: তান প্রতাপে আঁদত্য, আর ; কমাঁলনীই হই, তবে এ সময়ে আমার এ স্থলে 
এশবর্ষেে ধনপাঁত; তাঁর 'বক্রমে* দেবগণও | বিকাশত হওয়া কি উচিত? দেখ দৌঁথি, 
সশাঙ্কত; আম তাঁর 'প্রয়তমা কন্যা। আম ; আমার প্রয়সখা অনেকক্ষণ হলো অস্তগত 
আপন দোষেই এ দদদ্দশায় পাঁতত হয়েছি-_ ; হয়েছেন, তাঁর বরহে আমাকে নিমীলিত হতে 
আম আপনি মিষ্টান্নের সাহত বিষ 'মাশ্রত ! হয়। চল. আমরা যাই। , 
করে ভক্ষণ করোছ, তায় অন্যের দোষ ক; ' দোঁব। রাজকুমার! এ অহঙ্কাঁরণশ 

দেবি। প্রিয়সাখ! তোমার কথা শুনলে | ব্রাহ্ষণকন্যাকে কি কুম্াদনী বলা যায় 2 আমার 
অন্তরাত্মা শীতল হয়! তোমার এতাদৃশী | বিবেচনায়, তুমি শশধর আর ও দুষ্ট রাহু। 
বাকৃপটুতা, বোধ হয়, যেন স্বয়ং বাশ্দেবীই | আমি যাঁদ সদর্শনচক্ পাই তা হলে এ দ্স্টা 
অবনীতৈে অবতীর্ণ হয়েছেন। হা বিধাতঃ! | স্তীকে এই মুহুত্তেই দুই খণ্ড কাঁর। 
তুমি কি 'নম্ঠুরতা প্রকাশ করবার আর স্থান | শার্ম। হা ধক! সাঁখ, তুম ক উন্মত্তা 
পাও নাই১ এমত সরলা বালাকেও ক এত | হলে! এ ব্রাহ্মণকন্যার িতৃপ্রসাদেই আমাদের 
যন্ত্রণা দেওয়া উাঁচত? (রোদন ।) 2৮১ পান 7 

শার্্স। সাঁখ! আর বৃথা রোদন করো | তা সাঁখ, চল এখন আমরা যাই। 
না! অরণ্যে রোদনে ক ফল 2 ূ [ উভয়ের প্রস্থান। 

দোব। ভাল, প্রিয়সাথ! একটা কথা: রি 
জিজ্ঞাসা কার. বাল, দাসী হয়েই ক চির- 558 
কাল জীবন যাপন করবে ? '. দেব। (আকাশ প্রাতি দৃন্টিপাত কারয়া) 

শীম্্ম। সাঁখ! কারাবদ্ধ ব্যান্ত কি কখন | প্রয়সাঁখ! বসূমতী যেন অদ্য বান্রে স্বয়ংবরা 
স্বচ্ছানুসারে বিম্স্ত হতে পারে? তবে তার : হয়েছেন; এঁ দেখ, আকাশমণ্ডলে ইন্দ এবং 
বৃথা ব্যাকুল হওয়ায় লাভ কিঃ আম যেরুপ ] গ্রহনক্ষত্রগণ প্রীতির ক এক অপর্্ব এবং 
[বিপদে বোষ্টত, এ হতে করুণাময় পরমেশ্বর | রমণীয় শোভা হয়েছে! আহা! রোহিণনপাঁতর 
ভিন্ন আর কে আমাকে উদ্ধার করতে সক্ষম! | কি অনুপম মনোরম প্রভা । বোধ হয়, 'ব্রিভুবন- 
তা, সাঁখ. আমার জন্যে তোমার রোদন করা | মোহনী জলাধদীহতা কমলার স্বয়ম্বরকালে, 
ব্থা। পূুরুষোত্তম দেবসমাজে যাদৃশ শোভমান হয়ে- 

দোব। রাজনান্দীন,. শান্তিদেবী [কি | ছিলেন. সুধাকরও অদ্য নক্ষত্রমধ্যে তদ্রুপ 
তোমার হদয়পদ্মে বসাতি কচ্যেন, যে তুম ৷ অপরূপ ও আনিব্বচনীয় শোভা ধারণ 
এককালীন চিত্তাবকারশূন্য হয়েছ? কি | করেছেন! চেতুদ্দিক্ অবলোকন কাঁরয়া) 
আশ্চর্য্য! প্রিয়সাঁথ! তোমার কথা শৃনূলে, | প্রয়সাখ! এই দেখ, এ আশ্রমপদেরও দি এক 
বোধ হয়, যে তুমি ষেন কোন বৃদ্ধা তপ্পাস্বনী | অপরুপ* সৌন্দর্য্য! স্থানে স্থানে নানাবিধ 
শান্তরসাস্পদ, আশ্রমপদে যাবজ্জীবন 'দিনপাত ; কুস্মজাল বকাঁশত হয়ে যেন স্বয়ম্বরা 

মধু--১৪ 
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বসুন্ধরার অলৎকারস্বরূপ হয়ে রয়েছে। 
(দীর্ঘীনশ্বাস পরিত্যাগ 1) 

পূর্ণি। তবে দেখ দেখি, প্রয়সাঁখ! 
নিশানাথের এতাদশ মনোহারিণী প্রভায় 
তোমার চত্তচকোরের কি 'নরানন্দ হওয়া 
উঁচত? দেখ, শার্মন্ভা তোমাকে যে সময় 
কৃপমধ্যে নিক্ষেপ করেছিল, তদবাঁধ তোমার 
িলার্রের 'নামন্তেও মনগাস্থর নাই, সততই 
তুমি অন্যমনস্ক আর মালন বদনে দনযাঁমনশী 
যাপন কর। সাঁখ, এ 'নগড় তত্ব তুমি আমাকে 
অকপটে বল, আম ত তোমার আর পর নই। 
বিবেচনা করলে সখাীদের দেহমান্ই ভিন্ন, 
কিন্তু মনের ভাব কখনও ভন্ন নয়। 

দেব। পপ্রয়সাথ! আমার অন্তঃকরণ যে 
একান্ত বিচলিত ও অধীর হয়েছে, তা সত্য 
বটে; কিন্তু তুমি যাঁদ আমার চত্তচণ্টলতার 
কারণ শুনতে উৎসূক হয়ে থাক, তবে বি, 
শ্রবণ কর। 

পূর্ণ। 'প্রয়সাথ! সে কথা শুনতে যে 
আমার কি পর্যন্ত লালসা, তা মুখে ব্যন্ত করা 
দুঃসাধ্য। 

দেব। শর্্ম্ঠা আমাকে কৃপে নিক্ষেপ 
করলে পর, আম অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত 
অজ্ঞানাবস্থায় পাঁতিতা 'ছলেম, পরে কিং 
চেতন পেয়ে দেখলেম, যে চতদ্দক কেবল 
অন্ধকারময়। অনন্তর আমি ভয়ে উচ্চৈঃস্বরে 
রোদন করতে আরম্ভ করলেম। দৈবযোগে 
এক মহাত্া সেই স্থান দিয়া গমন কর্তে- 
ছিলেন, হঠাৎ কৃপমধ্যে হাহাকার আর্তনাদ 

“তুমি কেঃ আর ক জন্যই বা কূপের ভিতর 
রোদন কচ্যো?2" পপ্রিয়সাথখ! তৎকালে তাঁর 
এর্্প মধুর বাক্য শুনে, আমার বোধ হলো, 
যেন বিধাতা আমাকে উদ্ধার করবার জন্য স্বয়ং 
উপপাস্থত হয়েছেন। তানি কে, আমিই কিছুই 
নির্ণয় করতে পারলেম না, কেবল ক্রন্দন 
করতে২ মুন্তকণ্ঠে এইমান্র বল্লেম, “মহাশয় ! 
আপানি দেবই হউন, বা মানবই হউন, আমাকে 
এই 'িপজ্জাল হতে শীঘ্র 'বমূস্ত করুন।” এই 
কথা শবানিবা মানত, সেই দয়াল? মহাশয় তৎক্ষণাৎ 
কৃপমধ্যে অবতঈর্ণ হয়ে আমাকে হন্তধারণ- 
প্বর্ষক উত্তোলন করলেন। আম উপারস্থা 
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হয়ে তাঁর অলোৌকিক রৃপলাবণ্য দর্শনে 
একেবারে বিমোহতা হলেমূ। সখি! বললে 
প্রত্যয় করবে না, বোধ হয়, তেমন রূপ এ 
ভূমণ্ডলে নাই। (দীর্ঘনিশ্বাস পারত্যাগ ।) 

পাীর্ণ। কি আশ্চর্য! তার পর, তার পর 2 
দেব। তার পর তান আমার প্রাত দৃস্টি- 

পাত করে এই কথা জিজ্ঞাসা করলেন, “হে 
ললনে! তুমি দেবী ি মানবী ? কার আভশাপে 
তোমার এ দুদ্দশা ঘটেছিল ? সাঁবশেষ শ্রবণে 
আতশয় কৌতূহল জন্মেছে, ববরণ করলে 
আম যৎপরোনাস্ত পারিতৃপ্ত হই।” তাঁর এ 
কথা শুনে আমি সাঁবনয়ে বল্লেম, “হে 
মহাভাগ ! আম দেবকন্যা নই- আমার খাঁষকুলে 
জন্ম_আ'ম ভগবান মহার্ধ ভার্গবের দুহিতা, 
আমার নাম দেবযানী ।” "প্রয়সাখ! আমার এই 
উত্তর শুনেই সেই মহাত্বা কণ্চিং অন্তরে 
দণ্ডায়মান হয়ে বলেন, “ভদ্র! আপাঁন ভগবান. 
ভার্গবের দুহতা? আম খাঁষবরকে 'বিলক্ষণ 
জান; তান এক জন ব্রিভুবনপূজ্য পরম 
দয়ালু ব্যাস্ত; আপাঁন তাঁকে আমার শত সহমত 
প্রণাম জানাবেন; আমার নাম যযাতি-আমার 
চন্দ্রবংশে জল্ম। হে খাঁষতনয়ে! এক্ষণে 
অনুমাতি করুন, আম বিদায় হই।" এই কথা 
বলে তিনি সহসা প্রস্থান করলেন। "প্রয়সখি, 

সদয় হয়ে, তার আঁভলাষত বর প্রদানপূক্কক 
অন্তাহত হলে, সেই ভন্ত জন মুহূর্তকাল 
আনন্দরসে পূলাঁকত ও মাীদ্রুতনয়ন হয়ে, 
আপন ইম্টদেবকে সম্মুখে আবর্ভ়ত দেখে, 
এবং বোধ করে, যেন তান বারম্বার মধুরভাষে 
তার শ্রাতিসুখ প্রদান কর্চেন, আমিও সেই 
মহোদয়ের গমনানন্তর ক্ষণকাল তদ্রুপ সুখ- 
সাগরে নিমগনা ছিলেম। আহা! সাঁখ! সেই 
মোহনম্ণার্ত অদ্যাপি আমার হৃৎপদ্মে জাগর্ক 
রয়েছে । 'প্রয়সাঁখ! সে চন্দ্রানন কি আমি আর 
এজন্মে দর্শন করবো?  (দীর্ঘান*বাস 
পাঁরত্যাগ ।) সেই অমৃতবার্ধণী মধুর ভাষা ি 
আর কখন আমার কর্ণকুৃহরে প্রবেশ করবে? 
শপরযসাঁথখ! শার্মষ্ঠা যখন আমাকে কৃপে 
নাক্ষপ্ত করোছিল. তখন আমার মৃত্যু হলে 
আর কোন যন্ণাই ভোগ করতে হতো না। 
(রোদন ।) 
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পূর্ণি। 'প্রয়সাথখি! তুমি কেন এ সমুদায় 
বৃত্তান্ত ভগবান্ মহর্ষকে অবগত করাও না? 

দেব। সেন্রাসে) কি সর্বনাশ! সখি, তাও 
ক হয়? এ কথা ভগবান মহার্ধ জনককে কি 
প্রকারে জ্ঞাত করান যায় ? রাজচক্রবত্তাঁ যযাঁতি 
ক্ষত্রিযআমি হলেম ব্রাহ্মণকন্যা। 

পার্ণ। সাঁখ, আমার বিবেচনায় এ কথা 
মহর্ষধর কর্ণগোচর করা আবশ্যক। 

দেব। (সন্লাসে) কি সর্বনাশ! সাঁখ, তুমি 
ক উন্মত্তা হয়েছ? এ কথা মহার্ধ জনকের 
কর্ণগোচর কবা অপেক্ষা মৃত্যুও শ্রেয়ঃ। 

পার্ণ। 'প্রয়সাথ! এ দেখ, ভগবান্ 
মহার্যর নাম গ্রহণ মাত্রেই তান এ দিকে 
আসূচেন। এও একটা সৌভাগ্য বা কার্য্যাসাদ্ধির 
লক্ষণ। 

দেব। (সন্ত্রাসে) প্রিয়সাথ! তুমি এ কথা 
ভগবান্ তার নিকট কোন প্রকারেই ব্ন্ত 
করো না। হে সাঁখ! তৃমি আমার এই 
অনুরোধটি রক্ষা কর। 

পার্ণ। সাথ! যেমন অন্ধ ব্যান্তর সুপথে 
গমন করা দুঃসাধ্য, জ্ঞানহনীন জনের পক্ষে 
সদসং বিবেচনা তদ্রুপ সুকঠিন। 

দেব। (েন্রাসে) পপ্রয়সাঁখ, তুমি ক একে- 
বারে আমার প্রাণনাশ করতে উদ্যত হয়েছ? 
কি সর্বনাশ! তোমার কি প্রজবাীলিত হুতাশনে 
আমাকে আহ্ীত প্রদানের ইচ্ছা হয়েছে £ 
ভগবান্ পিতা স্বভাবতঃ উগ্রস্বভাব; এতাদৃশ 
বাক্য তাঁর কর্ণ গোচর হলে, আর কি নিস্তার 
আছে? 

পার্ণ। প্রয়সাথ! আম তোমার 
অপকারণী নই। তা তুমি এ স্থান হতে: 
প্রস্থান কর; এ দেখ, ভগবান্ মহর্ষি এই 
দিকেই আগমন কচ্যেন। 

দেব। সেত্রাসে) প্রিয়সাথখ! এক্ষণে আমার 

জীবন মরণে তোমারই সম্পূর্ণ প্রভৃতা; 'িল্তু 
আমি জাবনাশায় জলাঞ্জাল দিয়ে তোমার 
নিকট হতে বিদায় হলেম। 

পৃর্ণি। প্রিয়সাথ! এতে চিন্তা কি? আঁম 

নিবেদন করবো, তার ভয় ক? 

ও সমাঁধানপর্ত--তগস্যার দ্বারা জ্ঞাত। 
« চন্দ্রবংশাবতংস- চন্দ্রবংশের সন্তান। 

২৯১ 

দেব। প্রিয়সাখ! তোমার যা ইচ্ছা তাই 
কর। হয়ত জল্মের মত এই সাক্ষাৎ হলো । 

[বিষপ্নভাবে দেবযানীর প্রস্থান । 
মহার্ষ শুক্রাচার্যেযর প্রবেশ 

পার্ণ। তাত! 'প্রয়সাখ দেবযানীর মনো- 
গত কথা অদ্য জ্ঞাত হয়েছি, অনুমাতি হলে 
নিবেদন কার। 

শুক্। (ঁনকটবন্তাঁ হইয়া) বংসে 
পার্ণকে! কি সংবাদ ? 

পৃর্ণ। ভগবন্! সকলই সুসংবাদ, 
আপাঁন যা অনুভব করোছলেন, তাই যথার্থ। 

শুক্ত। (হাস্য বদনে) বসে! সমাধি- 
। নণরতিত বিষয় 'ি মিথ্যা হওয়া সম্ভব ? তবে 
দুঁহতার মনোগত ব্যান্তর নাম কি? 

পৃর্ণ। ভগবন্! তাঁর নাম যযাতি। 
শুক্। (সহাস্য বদনে) শ্রীনবাসের* বক্ষঃ- 

স্থলকে অলঙ্কৃত করবার নামতেই কৌস্তুভ 
মাঁণর সৃজন। হে বংসে! এই রাজার্ধ যযাঁত 
চন্দ্রবংশাবতংস।« যদ্যপিও তিনি ক্ষত্রকুলজাত, 
তন্লাচ বেদবিদ্যাবলে তানিই আমার কন্যারত্বের 
অনুরূপ পান্্। অতএব হে বংসে পার্ণকে! 

তুমি তোমার প্রিয়সথী দেবযানীকে আশ্বাস 
। প্রদান কর। আম অনতিবিলম্বেই স্বাবজ্ঞতম 
প্রধান শিষ্য কাঁপলকে রাজার্ষ-সান্নধ্যে প্রেরণ 
। করবো। সূচতুর কাঁপল একেবারে রাজার্ষ চন্দ্র- 
। বংশচূড়ামাণ যযাতিকে সমভব্যাহারে আনয়ন 
। করবেন। তদনন্তর আম তোমার প্রয়সখীর 
| অভাষ্» 'সাদ্ধি করবো। তার চিন্তা কিঃ 

পীর্ণ। ভগবনৃ! যথা আজ্ঞা, আম তবে 
এখন বিদায় হই। 

শুক্র। বংসে' কল্যাণমস্তু তে। 
[প্ার্ণকার প্রস্থান । 

শুক্র। (স্বগিত) আমার চিরকাল এই 
। বাসনা, ত₹ আমি অনুরূপ পান্নে কন্যা সম্প্রদান 
৷ কার; কিন্তু ইদানীং বাধ আনুকূল্য প্রকাশ- 
৷ পূর্বক মদীয় মনস্কামনা পাঁরপূর্ণ করলেন। 
৷ এক্ষণে কন্যাদায়ে নিশ্চিন্ত হলেম। সপান্রে 
প্রদত্তা কন্যা িতামাতার অনুশোচনীয়া 

হয় না। 
[ প্রস্থান। 

* ইত প্রথমাও্ক। 
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'দ্বিতীয়া্ক 
প্রথম গর্ভাঙ্ক 

প্রাতিষ্ঠানপূরী- রাজপথ 
দৃই জন নাগাঁরকের প্রবেশ 

প্রথম। ভাল, মহাশয়, আপনার ক এ 

কথাটা বিবাস হয় ? 
দ্বিতীয়। বিশ্বাস না করেই বা কার ক? 

--ফলে মহারাজ যে উল্মাদপ্রায় হয়েছেন, তার 

আর সংশয় নাই। 
প্রথ। বলেন কি? আহা! মহাশয়, কি 

আক্ষেপের বিষয়! এত 'দনের পর কি 
'নিজ্কলৎক চন্দ্রবংশের কলঙ্ক হলো ? 

দিবতী। ভাই, সে বিষয়ে তোমার আক্ষেপ 
করা বৃথা । এমন মহাতেজাঃ যশস্বী বংশের 
কি কখন কলঙ্ক বা ক্ষয় হতে পারে? দেখ, 
যেমন দুষ্ট রাহ, এই বংশনিদান* 'নিশানাথকে 
িপ্িংকাল মলিন করে পাঁরশেষে পরাভূত 
হয়, সেইরূপ এ বিপদও আঁত ত্বরায় দূর 
হবে, সন্দেহ নাই। 

প্রথ। আহা! পরমেশ্বর কৃপা করে যেন 
তাই করেন! মহাশয়, আমরা চিরকাল এই 
বপুলবংশীয় রাজাদিগের অধীন, অতএব এর 
ধংস হলে আমরাও একেবারে সমূলে 'বনস্ট 
হবো। দেখুন, বজ্রাঘাতে যাঁদ কোন বশাল 
আশ্রয়তরু জলে যায়, তবে তার আঁশ্রত 
লতাঁদর কি দুরবস্থা না ঘটে! 

ছিবতী। হাঁ, তা যথার্থ বটে; কিন্তু ভাই 
তুমি এ বিষয়ে নিতান্ত ব্যাকুল হইও না। 

প্রথ। মহাশয়, এ বিষয়ে ধৈর্যা ধরা কোন 
মতেই সম্ভবে না; দেখুন, মহারাজ রাজকার্ষে 
একবারও দৃষ্টিপাত করেন না; রাজধর্র্মে তাঁর 
এককালে ওঁদাস্য হয়েছে । মহাশয়, আপাঁন 
একজন বহদশর্শ এবং সুবিজ্ঞ মনূষ্য, অতএব 
বিবেচনা করুন দোঁখ, যদ্যাঁপ দিনকর সতত 
মেঘাচ্ছন্ন থাকেন, তবে কি পৃথিবীতে কোন 
শস্যাদ জন্মে? আর দেখুন, যদ্যাপ কোন 
পাঁতপরায়ণা রমণীর 'প্রয়তম তার প্রাতি হত- 
শ্রদ্ধা করে. তবে ক সে স্তীর পূর্ববৎ রৃপ-. 
লাবণ্যাদ আর থাকে? ন্লাজ-অবহেলায় 

৬ বংশনিদান-_বংশের উৎস। 

মধুসূদন রচনাবলী 

রাজলক্ষমীও প্রাতাদন সেইরৃপ শ্্রীন্রস্টা 
' হচ্যেন। 

দিবত। ভাই হে, তুমি যা বললে, তা 
সকলই সত্য, কি রে নিত 
[বষ্ন হয়ো না। বোধ কার, কোন মাহলার 
প্রীত মহারাজের অনুরাগ সণ্টার হয়ে থাকবে, 

' তাই তাঁর ত্ত সততই চণ্চল। যা হউক, 

আত শীঘ্রই ণীতনি সুস্থ হবেন। দেখ, সুরা- 

না। আমাদের নরবর অধুনা আসান্তর্প 
সুরাপানে কি্9িং উন্মত্ত হয়েছেন বটে, কিন্তু 
কিছ '্লিম্বে যে তান স্বভাবস্থ হবেন, তার 

' কোন সন্দেহ নাই। 
প্রথ। মহাশয়! সে সকল ভাগ্য অপেক্ষা 

করে। আহা! নরপাঁতি যে এরূপ অবস্থায় 
কালযাপন করবেন, এ আমাদের স্বপ্নেরও 
অগোচর! 

শছবতী। (সহাস্য বদনে) ভাই, তোমার 
নিতান্ত শিশবাদ্ধি। দেখ, এই বিপুলা 
পাঁথবী কামস্বরূপ করাতের মৃগয়াস্থান ; 

' তিনি ধনূব্বাণ গ্রহণপূব্বক মৃগামথুনর্প 

নিপুণ; সুতরাং, 

নরনারী লক্ষ্ভেদে অমবরতই পর্যটন কচ্যেন: 
অতএব এই ভূমণ্ডলে কোন্ ব্যান্ত এমত 
ীজতৌন্দ্রয় আছে, যে তাঁর শরপথ আঁতক্রম 
করতে পারে? দৈত্য-দেশের রমণীগণ অত্যন্ত 
মায়াবনী, আর তারা নানাবধ মোহন গুণে 

নরপাতি যৎকালে মনগয়ার 
উপলক্ষে সে দেশে প্রবেশ করেছিলেন, বোধ 

করি, সে সময়ে কোন সুরূপা কাঁমিনন তাঁর 
দৃস্টপথে পড়ে কটাক্ষবাণে তাঁর চত্ত চণ্চল 

' করেছে। যা হউক, যদও মহারাজ কোন বন- 
' কুসুমের আঘ্বাণে একান্ত লোভাসন্ত হয়ে 
। থাকেন, তথাপি স্বীয় উদ্যানের সুরভি 
পুম্পের মাধূর্য্যে যে ক্লমশঃ তাঁর সে লোভ- 
সম্বরণ হবে, তার কোন সংশয় নাই। তুমি 
কি জান না ভাই, যে ব্ন্গ-অস্র ব্রক্গ-অস্বেই 

_'নরস্ত হয়, আর 'বষই বিষের পরমৌধষধ! 
প্রথ। আজ্ঞা হাঁ, তা যথার্থ। ফলতঃ, 

। এক্ষণে মহারাজ সুস্থ হলেই আমাদের পরম 



শাম্সঘ্ঠা নাটক 

লাভ। দেখুন, এই চন্দ্রবংশীয় রাজগণ দেব- 
সখা; আম শুনোৌছ, যে লোকেরা ওষধ আর 
মল্মবলে প্রাঁণসমূহের প্রাণনাশ কত্যে পারে, 
অতএব পরমে*্বর এই করুন, ষেন কোন 
দৃদ্দদান্ত দানব দেবামন্র বলে মহারাজকে 
সেইরূপ না করে থাকে। 

দবতী। ভাই, ওষধ ক মন্তবলে যে 

াবমোহত করা, 

মধূরভাষা রূপ মন্ত্রে মুগ্ধ করতে সক্ষম হয়, 
এ কথা অবশ্যই 'িশ্বাস্য বটে। (দৃম্টিপাত 
কারয়া) এ ব্যক্তিটে কে হে 

কাঁপলের দরে প্রবেশ 

প্রথ। বোধ হয়, কোন তপস্বী, দুরাচার 
রাক্ষসেরা যজ্জভূমে উৎপাত করাতে বুঝি 
মহারাজের শরণাপন্ন হতে আসচেন। 

দ্বতী। কি কোন মহার্ধর শিষ্ই বা 
হবেন। 

কাঁপল। (স্বগত) মহার্ধ গুরু শুক্রা- 
চার্যের আদেশানুসারে এই ত মহারাজ 
যযাঁতির রাজধানীতে অদ্য উপাস্থত হলেম। 
আঃ, কত দুস্তর নদ. নদী, ও কান্তার অরণ্য 
প্রভৃতি যে আতনক্রম করোছি, তার আর পাঁর- 
সীমা নাই। অধুনা মহার্ষও স্বপাঁরবার সেন 
গোদাবরী-তীরে ভগবান পর্বতমুনির আশ্রমে 
আমার প্রত্যাগমন আশায় বাস করচেন। 
মহারাজ যযাতি সে আশ্রমে গমন কল্যে, 
তপোধন তাঁকে স্বীয় কন্যাধন সম্প্রদান 
করবেন। মহারাজকে আহ্বান করতেই আমার 
এ নগরীতে আগমন হয়েছে। আহা! 
নরাধপের কি অতুল এশবর্ধ্য! স্থানে স্থানে 
কত শত প্রহারগণ গজবাঁজ আরোহণপূর্বক 
করতলে করাল করবাল* ধারণ করে রক্ষাকার্য্ 
নিযুন্ত আছে; কোন স্থলে বা মন্দুরায় অশবগণ 
আত প্রচণ্ড হেষারব কচ্যে; কোথাও বা মদমত্ত 
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কাররাজের ভনষণ বৃংহিতনিনাদ শ্রুতিগোচর 
হচ্যে; কোন স্থানে বা 'বাবধ সমারোহে 
বাঁচন্র উৎসবাক্ুয়া সম্পাদনে জনগণ অনুরন্ত 
রয়েছে: স্থানে স্থানে ক্রয় বিক্রয়ের বিপাঁণ 
নানাবিধ সুখাদ্য ও সুদৃশ্য দ্ুব্যজাতে পার- 
পূর্ণ। নানা স্থানে সুরম্য অদ্রালিকাসন্দর্শনে 
যে নয়নযুগল ?ক পর্যন্ত পাঁরতৃপ্ত হচ্যে, ত। 
মুখে ব্যস্ত করা দুঃসাধ্য। আমরা অরণাচারী 
মনুষ্য, এরূপ জনস্মমাকুল প্রদেশে প্রবেশ করায় 
আমাদের মনোবাত্তর যে কত দূর পাঁরবর্তন 
হয়, তা অনুমান করা যায় না।৯ ক আশ্চর্য্য! 
প্রাসাদসমূহের এতাদশ রমণীয়ত্বা ও 
সৌসাদৃশ্য, কোনাঁট যে রাজভবন, তার নির্ণয় 
করা সৃকঠিন! যাহা হউক, অদ্য পথপারশ্রমে 
একান্ত পারশ্রান্ত হয়েছি, কোন একটা 
নজ্জন স্থান পেলে সেখানে িিিংকাল 
বিশ্রাম করি, পরে মহারজৈর সাহত সাক্ষাৎ 
করবো। (নাগাঁরকদ্বয়কে অবলোকন কারয়া) 
এই ত দুই জন আত ভদ্রসন্তানের মত 
দেখছি; এদের নিকট জিজ্ঞাসা করলে, বোধ 
করি, ববশ্রামস্থানের অনুসন্ধান পেতে 
পারবো । প্রেকাশে) ও হে পৌরজনগণ, 
তোমাদের এ নগরীতে আতাঁথশালা কোথায় ? 

প্রথ। মহাশয়, আপাঁন কে? এ নগরে 
কার অন্বেষণ করেন ? 

কপিল। আম দৈত্যকুলগুরু মহর্ষ 
শূক্রাচার্যের শিষ্য । এই প্রীতিজ্ঠাননগরীতে 
রাজচ:'বত্র্ঁ রাজা যযাতির 'নাকটে কোন 
বিশেষ কম্মের উপলক্ষে এসোছি। 

প্রথ। ভগবন্, তবে আপনার আঁতাঁথ- 
শালায় যাবার প্রয়োজন কি? এ রাজনিকেতন। 
আপাঁনি ওখানে পদার্পণ করবামান্রেই যথোঁচিত 
সমাদৃত ও পৃইজত হবেন, এবং মহারাজের 
সাঁহত-« সাক্ষাৎ হতে পারবে। 

কাঁপল। তবে আম সেই স্থানেই গমন 
করি। র 

[ প্রস্থান। 

৭ কান্তার_নাঁবড় অরণ্য। আবার অরণ্য ব্যবহার অর্থহীন। শব্দটর অপর অর্থ দুর্গম পথ । সে 
অর্থে ব্যবহার করলে একাঁট কমা হত। 

* করাল-_ভশষণ। করবাল-__তরবারি। 
৯কালিদাসের 'আঁভজ্ঞানশকুন্তলা'র পণ্চম অঙ্কে দল্ল্যন্ভ্রে রাজধানীতে প্রবেশ করে শাও্গরব- 

শারদ্বত যে উত্তি করেছিলেন তার সঙ্গে তুলনীয়। 
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প্রথ। এ আবার কি মহাশয় 2 দৈত্যগুর, 
যে মহারাজের নিকট দূত পাঠিয়েছেন 2 চলুন, 
রাজভবনের 'দকে যাওয়া যাক। দেঁখগে, 
ব্যাপারটাই বা কি? 

ধদ্বিতী। চল না, হানি কি? 
| উভয়ের প্রস্থান। 

দ্বিতীয় গভণড্ক 

প্রাতঙ্ঠানপূরী- রাজপুরীস্থ 'িঙ্জর্ন গৃহ 

রাজা যযাতি আসীন, নিকটে বিদূষক 

বিদ্। চিন্তা করিয়া) মহারাজ! আপনি 

না 'কি। 
রাজা। (দীর্ঘান*বাস পাঁরত্যাগ করিয়া) 

সখে মাধব্য, সৃরপাতি যদ্যাঁপ বজ্জুদ্বারা হিমা- 
চলের পক্ষচ্ছেদ করেন, তবে সে সুতরাং 
গাঁতহীন হয়। 

বিদু। মহারাজ! কোন রোগস্বরূপ ইন্দ্র 
আপনার এতাদ্শশ দুরবস্থার কারণ, তা 
আপাঁন আমাকে স্পম্ট করেই বলুন না। 

রাজা। কি হে সখে মাধব্য, তুমি 
ধন্বন্তার ? তোমাকে আমার রোগের কথা বলে 
[ক উপকার হবে ? 

বিদ্। (কৃতাঞ্জীলপুটে) হে রাজচকুবার্তন,, 
আপাঁন ক শ্রুত নন, যে মৃগরাজ কেশরী 
সময়াবশেষে আঁত ক্ষুদ্র মূষিক দ্বারাও উপকৃত 
হতে পারেন। 

রাজা । (সহাস্য বদনে) ভাই হে, আম 
যে বিপজ্জালে বোষ্টত, তা তোমার ন্যায় 
মৃষিকের দন্তে কখনই ছিন্ন হতে পারে না। 
বদ । মহারাজ আপান এখন হাস্য 

পাঁরহাস পারত্যাগ করুন, এবং আপনার মনের 
কথাটি আমাকে স্পম্ট করে বলুন; আপাঁন 
এ প্রকার আস্থর ও অন্যমনাঃ হলে রাজলক্ষমী 
কি আর এ রাজ্যে বাস করবেন; 

রাজা। না কল্যেনই বা। 
বদ । কের্ণে হস্ত দয়া) কি সর্বনাশ! 

আপনার ক এ কথা মুখে আনা উীচত ? 
সব্বনাশ! মহারাজ, আপাঁন, কি রাজার্ধ 

১০ রামায়ণান্তর্গত কাহনর উল্লেখ ॥ 

মধুসূদন রচনাবলী 

| বশ্বামিন্রের ন্যায় ইন্দ্রতুল্য সম্পাস্ত পারত্যাগ 
করে তপস্যাধ্ম অবলম্বন করতে ইচ্ছা 
করেন 2১০ 
রাজা । রাজার্ধ বিশবামিন তপোবলে 

ব্রাহ্মণ্য প্রাপ্ত হন; সখে, আমার কি তেমন 

অদ্ট 
বদ । মহারাজ, আপাঁন ব্রাহ্গণ হতে চান 

নাকি? 
রাজা। সখে! আম যাঁদ এই জগন্যয়ের 

অধাশবর হতেম, আর 'ন্রজগতের ধনদান দ্বারা 
এক আতক্ষুদ্র ব্রাহ্ষণও হতে পারতেম, তবে 
আর তা অপেক্ষা আমার সৌভাগ্য কি বল 
দেখি? * 

বিদূ। উঃ! আজ যে আপনার গাঢ় ভান্ত 
দেখতে পাচ্চি! লোকে বলে, যে দৈত্যদেশে 
সকলেই পাপাচার, দেবতা ব্রাহ্মণকে কেউ 
শ্রদ্ধা করে না, কিন্তু আপাঁন যে এ দেশে 
1কাণংকাল ভ্রমণ করে এত 'দ্বজভভ্ত হয়েছেন, 
এ ত সামান্য চমতকারের১১ বষয় নয়! বয়স্য, 
আপনার কি মহার্ষ ভার্গবের সাঁহত গো- 
[াবষয়ক কোন 'ববাদ হয়েছে? বলুন দোঁখ, 
মহার্ধ শুক্রাচায্যের আশ্রমে কি কোন 
নান্দনীনাম্নী কামধেনু*২ আছে, না আপাঁন 

পাঁতিত হয়েছেন” বয়স্য! বলুন দোৌখ, শুক্র- 
কন্যা দেবযানীকে আপাঁন দেখেছেন না কি? 

রাজা। (স্বগত) হা পরমে*বর! সে 
চন্দ্রানন কি আর এ জন্মে দর্শন করবো! 
আহা! খাঁষতনয়ার কি অপরুপ রৃপলাবণ্য! 
(দীর্ঘানম্বাস পারত্যাগ কারয়া) হা অন্তঃ- 
করণ তুমি কি সেই নিজ্জন বন এবং সেই 
কৃপতট হতে আর প্রত্যাগমন করবে না? 
হায়। হায়! সে কূপের অন্ধকার ক আর সে 
চন্দ্রের আভায় দূরীকৃত হবে ? 
বদ । (স্বগত) হারবোল হার! সব প্রতুল 

হয়েছে! সেই খাঁষকন্যাটাই সকল অনর্থের মূল 
দেখতে পাচ্চ। যা হউক, এখন রোগ নির্ণয় 
হয়েছে; কিন্তু এ বিকারের মকরধ্বজ ব্যতীত 
আর ওষধ কি আছে? (প্রকাশে) কেমন, 

মহারাজ, আপাঁন 'ক আজ্ঞা করেন 2 

১১ চমংকারের- বিস্ময়ের । 
»২বাঁশষ্ঠের কামধেনুর প্রতি বি*বামিত্রেব লোভের প্রাত ইঙ্গিত করা হয়েছে। 



শম্মিঘ্ঠা নাটক 

রাজা । সখে মাধব্য, তুমি কি বলাছলে ? 
বিদূ। বলবো আর কিঃ? মহারাজ! 

আপাঁন প্রলাপ বকছেন তাই শনছি। 
রাজা । কেন, ভাই, প্রলাপ কেন? তুমিই 

বল দোঁখ, 'বধাতার এ কি অদ্ভুত লীলা! 
দেখ, যে মহামূল্য মাঁণক্য রাজচক্রবত্তাঁর 
মুকুটের উপয্যন্ত, তমোময় গাঁরগহবর কি তার 
প্রকৃত বাসস্থান 2 দৌর্ঘ [ন*্বাস পাঁরত্যাগ 
করিয়া) 
সুলোচনা মৃগী ভ্রমে নিজ্জন কাননে; 
গজমুস্তা শোভে গুপ্ত শান্তর সদনে; 

হখরকের ছটা বদ্ধ খাঁনর ভিতর: 
সদা ঘনাচ্ছন্ন হয় পূর্ণ শশধর; 
পদ্মের মৃণাল থাকে সাঁললে ডুখিয়া: 
হায়, বাঁধ, এ কুঁবাধ সের ল।গিয়া 2৯ 
[বদ । ও কি মহারাজ 2 যেরূপ ভাবোদয় 

দেখাছ, আপনার স্কন্ধে দেবী সরস্বতণী 
আবির্ভূতা হয়েছেন না কিঃ (উচ্চহাস্য।) 

রাজা। কি হে সখে, আমার প্রাতি ভগবতী 
বাণ্দেবর কৃপাদৃষ্টি হলে দোষ ক? 

াবদূ। (সহাস্য বদনে) এমন কিছু নয়; 
তবে তা হলে রাজলক্ষম্ীর নিকটে বিদায় হৌন, 
রাজদণ্ড পাঁরত্যাগ করে বীণা গ্রহণ করুন, 
আর 
অবলম্বন করুন। 

রাজা। কেন? কেন! 

[বদু। বয়স. আপাঁন কি জানেন না, 
লক্ষমণী সরস্বতীর সপত্বী, অতএব ভূমন্ডলে 
সপত্রী-প্রণয় ক সম্ভব ? 

রাজা । সখে মাধব্য! তুমি কাবকলকে 
হেয়জ্ঞান করো না, তারা প্রকীতিস্বরূপ বিশ্ব- 
ব্যাঁপনী জগল্মাতার বরপূনত্র। 

[বিদূ। (সহাস্য বদনে) মহারাজ! এ কথা 
কাঁবভায়ারাই বলেন, আমার বিবেচনায়, তাঁরা 
বরণ উদরস্বরূপ বিশ্বব্যাপী দেবের বরপদন্র। 

রাজা। হাস্য বদনে) সখে! তবে তুমিও 

২১৫ 

৷ দেবযানীর সাঁহত আপনার ক প্রকারে, আর 
কোন্ স্থানে সাক্ষাৎ হয়েছিল, বলুন দোখ ? 

রাজা । (দর্ঘ নিশ্বাস পারত্যাগ করিয়া) 
সখে, তাঁর সাঁহত দৈবযোগে এক নির্জন 
কাননে আমার সাক্ষাৎ হয়োছল। 

বিদু। কি আশ্চর্য্য! তা মহারাজ, আপাঁন 
এমন অমূল্য রত্র নিজ্জন স্থানে পেয়ে কি 
কল্যেন 2 

রাজা। আর কি করবো, ভাই! তাঁর 
পারচয় পেয়ে আম আস্তেব্যস্তে সেখান 
থেকে প্রস্থান কল্যেম। 

বিদু। (হাস্য বদনে) সে কি মহারাজ! 
বিকাশিত কমল দেখে কি মধূকর কখন বিমুখ 

1 হয়? 

রাজবাত্তর পাঁরবর্তে ভিক্ষাবীন্ত 

রাজা । সখে, সত্য বটে! কিন্তু দেবযানী 
ব্রাহ্ষণকন্যা, অতএব যেমন কোন ব্যন্ত দূর 
হতে সর্পমাণর কান্তি দেখে তত্প্রাত 
ধাবমান হয়, পরে 'নকটবর্তঁ হয়ে সর্প 
দশ'নে বেগে পলায়ন করে, আমিও সে নব- 
যৌবনা অনুপমা রূপবতন খাষিতনয়ার পাঁরচয় 
পেয়ে সেইরূপ কল্যেম। 

বিদ্। মহারাজ, আপাঁন তা এক প্রকার 
উত্তমই করেছেন। 

রাজা। না ভাই, কেমন করে আর উত্তম 

করেছি 2 দেখ, আম যে প্রাণভয়ে ভাত হয়ে 
পলায়ন কল্যেম, এখন সেই প্রাণ আমার রক্ষা 
করা দুন্কর হয়েছে! গোত্রোথান কারয়া) 

| সখ! এ যাতনা আমার আর সহ্য হয় না! 
' আশ্নেয় গার কি হতাশনকে চিরকাল 
' অভ্যন্তরে রাখতে পারে? দেৌর্ঘনিশ্বাস।) 

| 

| 

বদ । মহারাজ, আপাঁন এ বিষয়ে 
ানতান্তই হতাশ হবেন না। 

রাজা। সখে মাধব্য! মরুভূমি তৃষ্কাতুর 
মৃগ্বর মায়াবনী মরীচিকাকে দূর থেকে 
দর্শন করে, বারলোভে ধাবমান হলে, জাবন- 
উদ্দেশে কেবল তার জীবনেরই সংশয় হয়। 

ত এক জন মহাকাঁব, ৪৪ 2৮ এ বিষয়ে আশা কল্যে আমারও সেই দশা 

তুম এক জন প্রধান বরপুন্র। ' ঘটতে পারে । খাঁষকন্যা দেবযানী আমার পক্ষে 

ণিদু। বয়সা! আপাঁন যা বলেন। সে যা মরীচকাস্বরূপ, যেহেতুক_ তাঁর ব্রাহ্মণকুলে 
হউক, এক্ষণে "জিজ্ঞাসা কার, ভার্গবদ্ীহতা | জন্ম, সূতরাং তানি ক্ষরিয়দুষ্প্াপ্যা! হে 

১০ এই জাতধয় গদ্য-পদ্য মীশ্রত সংলাপ সংস্কৃত নাটকের প্রভাবের ফল। 



২১৬ মধ্সূদন রচনাবলাঁ 

পরমেশ্বর, আমি তোমার নিকট কি অপরাধ 
করেছি, যে তুমি এমন পরম রমণীয় বস্তুকে 
আমার প্রতি দুঃখকর কল্যে! কেবল আমাকে 

' করেন। যাতনা দিবার জন্যেই কি এ পদ্ম আমার পক্ষে 
সকণ্টক মৃণালের উপর রেখেছ! 

[িদূ। মহারাজ, আপনি এত চণ্চল হবেন 
না। বয়স্য! বুদ্ধি থাকলে সকল কর্মই 

কার ক? দেখুন, মলয় 'গাঁরর নিকটস্থ 
আত সামান্য '্ামান্য তরুও চন্দন হয়ে যায়; 

কৌশলে সুসিদ্ধ হয়। দেখুন দেখি, আম 
এমন সদুপায় করে 'দিচ্চি যাতে এখনই 
আপনার মনের ব্যাকুলতা দূর হয়ে যাবে। 

রাজা। (সহাস্য বদনে) সখে, তবে আর 
বিলম্ব কেন? এস, তোমার এ উপায়ের দ্বার , 
মনস্ত কর। 

বিদূ। যে আজ্ঞা, মহারাজ! 
আগততপ্রায়। 

আম 

[ প্রস্থান। 

রাজা। দৌর্ঘানশ্বাস পারত্যাগ কাঁরয়া 
স্বগত) আহা! কি কুলগ্নেই বা দৈত্যদেশে , 
পদার্পণ করেছিলেম। (চিন্তা কাঁরয়া) হে 
রসনে! তোমার কি এ কথা বলা উচত?ঃ 
দেখ, তোমার কথায় আমার নয়নযূগল ব্যাথত 
হয়, কেন না, দৈত্যদেশগমনে তারা চরিতার্থ 
হয়েছে, যেহেতুক তারা সেখানে বিধাতার 
শিজ্পনৈপুণ্যের সার পদার্থ দর্শন করেছে। 
(পারক্রমণ) বাড়বানলে পাঁরতৃপ্ত হলে সাগর 
যেমন উৎকাণ্ঠিত হন, আমও ক অদ্য সেইরৃপ 

(উপবেশন ।) 
দগ্ধ হয়োছলে বলে, কি প্রাতাহংসার 'নামত্তে 
হলেম ? হে প্রভো অনঙ্গ, তুম হরকোপানলে 

মানবজাতিকে কামাগ্নিতে সেইরূপ দগ্ধ কর? 
(দীর্ঘীনশ্বাস।) কি আশ্র্যা! আম কি. 
মৃগয়া করতে গিয়ে স্বয়ং কামব্যাধের লক্ষ্য 
হয়ে এলাম! ডেপবেশন।) তা আমার এমন 
চণ্টল হওয়ায় ক লাভ? (সচাঁকতে) এ আবার 
কি? 

এক জন নটনসাহত বিদূষকের পুনঃপ্রবেশ 

বিদ্। মহারাজ, এই দেখুন, ইনিই কাম- 
সরোবরের উপয্স্ত পাঁদমনী। 

নটী। মহারাজের জয় হউক! প্রেণাম।) 
রাজা। কল্যাণ, তুমি চিরকাল সধবা 

থাক। (বিদূষকের প্রাত) সখে, এ সন্দরী 
কে? 

রাজা। কি হে সখে মাধব্য, তুমি যে 
একেবারে রাঁসকচূড়ামাণ হয়ে উঠলে! 

বিদূ। (ৃতাঞ্জলিপুটে) বয়স্য! না হয়ে 

তা এ দারদ্র ব্রাহ্মণ আপনারই অনৃচর: এ যে 
রসিক হবে, তার আশ্চর্য্য কি ? 

রাজা। সে যা হোক, এ সুন্দরীকে 
এখানে আনা হয়েছে কেন, বল দেখি ঃ 

বদ । * বয়স্য! আপাঁন সেই খাঁষকন্যাকে 
দেখে ভেবেছেন যে তার তুল্য রূপবতাঁ বুঝি 
আর নাই, তা এখন একবার এর দিকে চেয়ে 
দেখুন দোখ ? 

রাজা । (জনান্তিকে) সখে, অমৃতাভিলাষী 
ব্যান্তর কি কখনও মধুতে তৃপ্তি জন্মে ? 

বিদৃ। (জনান্তিকে) তা বটে, মহারাজ! 
কন্তু চন্দ্রে অমৃত আছে বলে কি কেউ মধু- 
পান ত্যাগ করে? বয়স্য! আপাঁন একবার 
এর একটি গান শুনূন। (নটীর প্রাতি) আয়ি 
মৃগাক্ষি, তুমি একাঁট গান করে মহারাজের 

৷ চত্ত বিনোদ কর। 
নটশী। আম মহারাজের আজ্ঞাবার্তনশ। 

গত 

| রাগণশ বাহার তাল জলদ তেতালা ] 

উদয় হইল সাথি, সরস বসন্ত। 
মোঁদত দশ দিশ পুজ্পগণে,_ 
আর বাঁহছে সমীর সুশান্ত ॥ 

পিককুল কাঁজত, . ভূঙ্গ বগ্বাজত, 
রাঞ্জত কুঞ্জ 'নিতান্ত। 

যত 'বিরাহণীগণ, মল্মথ তাড়ন, 
তাপিত তনু বিনে কান্ত ॥ 

রাজা। আহা! কি মধুর স্বর! সুন্দার! 
তোমার সঙ্গীত শ্রবণে যে আমার অন্তঃকরণ 
কি পর্য্যন্ত পাঁরতৃপ্ত হলো, তা বলতে 
৷ পারি না! 

(নেপথ্যে সরোষে) রে দুরাচার, পাষণ্ড 



দবারপাল! তুই কি মাদৃশ ব্যান্তকে দ্বাররুদ্ধ | 
কত্যে ইচ্ছা করস? 

রাজা। এ কঃ বাঁহর্র্বাবে দাম্ভকের 
ন্যায় আত প্রগল্ভতার সাঁহত কে এক জন 
কথা কচ্যে হে? 

বিদ্। বোধ করি, কোন তপস্বী হবে, তা 
না হলে আর এমন সস্বর কার আছে! 

দৌবারিকের প্রবেশ 

দৌবা। মহারাজের জয় হউক! মহারাজ, 
মহার্ধ শক্রাচার্যা কোন বিশেষ কার্যোপলক্ষে 
আপনার নিকট স্বাঁশষ্য মুানবর কাঁপলকে 
প্রেরণ করেছেন; অনুমাতি হলে মহ্মরাজের 
সাহত সাক্ষাৎ করেন। 

রাজা । (গান্রোঙ্থান কাঁরয়া সসম্দ্রমে) সে 
কি! মুনবর কোথায় 2 আমাকে শীঘ্র তাঁর 
নিকটে লয়ে চল। 

[রাজা এবং দৌবারকের প্রস্থান। 

নটী। (বিদ্ষকের প্রাত) মহাশয়, মহারাজ 
এত চণ্চল হলেন কেন? 

বিদূ। হে চারুহাঁসনি, তোমার মত 
মধূমালতী িকশিতা দেখলে, কার মন-আঁল : 
না অধীর হয় ? 

নটী। বাঃ ঠাকুরের কি সক্ষরবাদ্ধি গা! 
আলি কি বিকশিতা মধূমালতীঁর আম্বাণে 
পলায়ন করে? চল, দেখিগে মহারাজ কোথায় 
গেলেন। 

বিদূ। হে সুন্দার, তুমি অয়স্কান্ত মণি, 
আম লৌহ! তুমি যেখানে যাবে আঁমও 
সেইখানে আছি। হেস্তধারণ) আহা, তোমার 
অধরে ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ অমৃতভান্ড গোপন 
করে রেখেছেন! হে মনোমোহনি, তুমি একাঁট 
£মব দিয়ে আমাকে অমর কর। 

নটী। (স্বগত) এ মা, বামুন বেটা ত কম 
ষাঁড় নয়। প্রেকাশে) দূর হতভাগা ! 

| বেগে পলায়ন । 

বিদু। এঃ! এ দুশ্চারণীর রাজার 
উপরেই লোভ! কেবল অর্থই চিনেছে. রাঁসকতা 
দেখে না! যাই, দোখিগে, বেটী কোথায় গেল। 

[ প্রস্থান। 
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ূ 

| প্রথ। আহা! কি সমারোহ! মহাশয়, এ 

 দেখধন৮ 
| দিবতী। আমার দৃণ্টিপথে সকল বস্তুই 
৷ যেন ধূসরময় বোধ হচ্যে। ভাই হে, সব্্বচোর 
কাল সময় পেয়ে আমার দৃম্টপ্রসর১৪ প্রায়ই 
৷ অপহরণ করেছে! 
ূ প্রথ। মহাশয়, এ দেখুন, কত শত 
হস্তিপকেরা৯ মদমন্ত গজপৃন্ঠে আরুড় হয়ে 
অগ্রভাগে গমন কচ্যে! অহো!-এ ক 
মেঘাবলী, না পক্ষহীন অচলকুল১* আবার 

৷ সপক্ষ হয়েছে 2 আহা! মধাভাগে নানা সঙ্জায় 
৷ সাঁত্জত বাজিরাজীই বা কি মনোহর গাঁতিতে 
৷ যাচ্যে! মহাশয়, একবার রথসথ্খ্যার প্রাতি 
। দৃঁষ্টপাত করুন! এ দেখুন,শশত শত পতাকা- 
শ্রেণী আকাশমণ্ডলে উদ্ডীয়মান হচ্যে। কি 
' চমৎকার! পদাতিক দলের বর্ম সূর্যাকরণে 
৷ মীশ্রত হয়ে যেন বাহু উদিরণ কচ্যে! আবার 
| দেখুন, পশ্চাদ্ভাগে নট নটীরা নানা যল্ত্ 
সহকারে ক মধুর স্বরে সঙ্গত কচ্যে। 
(নেপথ্যে মঙ্গল বাদ্য।) এ দেখুন, মহারাজ 
রথোপাঁর মহাবল বাীরদলে পাঁরবেন্টিত হয়ে 
রয়েছেন। আহা মহারাজের ক অপরূপ রূপ- 
লাবণ্য! বোধ হচ্যে, যেন অদ্য স্বয়ং 
পুরুষোত্তম বৈকুৃণ্ঠানবাসী জনগণ সমাভব্যা- 
হারে গ ড়ধধজ রথে আরোহণ করে কমলার 
স্বয়ম্বন্জে গমন কচ্যেন। 

দিবতী। ভাই হে, নহুষপূত্র যযাত রূপ 
গুণে পুরুষোত্তমই বটেন! আর শ্রুত আছি, 

'যে শুক্রুকন্যা দেবযানীও কমলার ন্যায় 
রূপবতী! এখন পরমেশ্বর করুন, পুরুষো- 
তমের ক্লা-পাঁরণয়ে জগজ্জনগণ যের্প 
পরিতৃপ্ত হয়েছিল, অধুনা রাজর্ধ এবং 
দেবযানীর সমাগমেও যেন এ রাজ্য সেইরূপ 
আবিকল সুখসম্পান্ত লাভ করে! 

তৃতশ। মহাশয়, মহারাজের পাঁরণয়াক্রিয়া 
ি দৈত্য-দেশেই সম্পন্ন হবে ? 

দিবতী। না, দৈত্যগুরু ভার্গব স্বকন্যা 

১৬ অচল-_পর্বত। 
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সাহত গোদাবরীতশরে পব্বত মুনির আশ্রমে 
অবাঁষ্থাতি কচ্যেন। সেই স্থলেই মহারাজের 
ববাহকার্য্য 'নব্্বাহ হবে। 

তৃতী। মহাশয়, এ পরম আহনাদের বিষয়, 
কেন না, এই চন্দ্রবংশীয় রাজগণ চিরকাল দেব- 
মিত্র, অতএব মহারাজ দৈত্য-দেশে প্রবেশ করলে 
বিবাদ হবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা ছিল। 

দিবতঁ। বোধ হয়, খাঁষবর ভার্গব সেই 
নামতেই স্বীয় আশ্রম পাঁরত্যাগ করে পব্বত 
মুনির আশ্রমে কন্যাসাহত আগমন করেছেন। 
(নেপথ্যাভমুখে অবলোকন করিয়া) ও কে 
হেঃ রাজমল্্ী নয়? 

তৃতী। আজ্ঞা হাঁ, মন্ত্রী মহাশয়ই বটেন। 

মন্তীর প্রবেশ 

মন্ত্রী। স্বেগত) অদ্য অনন্তদেব ত আমার 
স্কন্ধেই ধরাভার অর্পণ করে প্রস্থান কল্যেন। 

প্রথ। (মন্ত্রীর প্রতি) হে মন্ত্িবর, মহারাজ 
কত দিনের নিমিত্ত স্বদেশ পাঁরত্যাগ কল্যেন ? 

মন্ত্রী। মহাশয়, তা বলা সুকঠিন। শ্রুত 
আছ, যে গোদাবরীতীরস্থ প্রদেশ সকল পরম 
রমণীয়। সে দেশে নানাবধ কানন, গার, 
জলাশয় ও মহাতীর্থ আছে। মহারাজ একে ত 
মৃগয়াসন্ত, তাতে নূতন পাঁরণয় হলে মাহষীর 
সাহত সে দেশে কিং কাল সহবাস ও নানা 
তীর্থ পর্যটন না করে, বোধ হয়, স্বদেশে 
প্রত্যাগমন করবেন না। 

দিবতী। এ কিছু অসম্ভব নয়। আর যখন 
আপনার তুল্য মান্বরের হস্তে রাজ্যভার অর্পণ 
করেছেন, তখন রাজকার্ষেও 'নাশ্চন্ত 
থাকবেন। 

মন্তী। সে আপনাদের অনুগ্রহ! আম 
শল্ত্যনুসারে প্রজাপালনে কখনও ন্ুটি করবো 
না। কিন্তু দেবেন্দ্রের অনুপাঁস্থাতিতে কি 
স্বগ্গপূুরীর তেমন শোভা থাকে? চন্দ্র উাদত 
না হলে কি আকাশমণ্ডল নক্ষত্রসমূহে তাদৃশ 
শোভমান হয়? কুমার ব্যতিরেকে দেবসৈন্যের 
পাঁরচালনা কত্যে আর কে সমর্থ হয় 2 

দিবতী। তা বটে, কিন্তু আপাঁনও বুদ্ধি- 
বলে দ্বিতীয় বৃহস্পতি । অতএব আমাদের 
মহাঁন্দ্রের প্রত্যাগমনকাল পর্য্যন্ত যে আপনার 
দবারা রাজকার্য্য সূচারুরূপে পাঁরচালিত হবে, 

শশী টি স্পোছ 

মধুসূদন রচনাবলী 

তার কোন সংশয়ই নাই। কের্ণপাত কারয়া) 
আর যে কোন শব্দ শ্রুতিগোচর হচ্যে না? 
বোধ কার, মহারাজ অনেক দূর গমন করেছেন! 
আমাদের আর এ স্থলে অপেক্ষা করার কি 
প্রয়োজন 2 চলুন, আমরাও স্ব স্ব গৃহে গমন 
কার। 

মল্তী। হাঁ, তবে চলুন । 

[ সকলের প্রস্থান। 

ইতি 'দিবতীয়াঙ্ক 

তৃতায়াঙ্ক 

প্রথম গভণঞঙ্ক 

প্রাতষ্ঠানপুরী--রাজানকেতনসম্মুখে 
মন্তীর প্রবেশ 

মন্তী। স্বেগত) মহারাজ যে মুনির আশ্রম 
হতে স্বদেশে প্রত্যাগমন করেছেন, এ পরম 
সৌভাগ্য আর আহমাদের বিষয়। যেমন রজনী" 
অবসন্না হলে, সূর্যদেবের পুনঃ প্রকাশে 
জগন্মাতা বসুন্ধরা প্রফলল্লাচত্তা হন, রাজাবিরহে 
কাতরা রাজধানীও নৃপাগমনে অদ্য সেইরূপ 
হয়েছে। (নেপথ্যে মঙ্গলবাদ্য) পুরবাসীরা 
অদ্য অপার আনন্দার্ণবে মগ্ন হয়েছে । অদ্য 

যেন কোন দেবোংসবই হচ্যে! আর না হবেই 
বাকেন? নহুষপুন্র যাত এই শাল চন্দ্র- 
বংশের চূড়ামণ; আর খাঁষবরদুহিতা 
দেবযানীও রূপগণে অনুপমা; অতএব এ“দের 
সমাগমে 'নিরানন্দের বিষয় ক? আহা! রাজ- 
মাহষী যেন সাক্ষাৎ লক্ষমীস্বর্পা! এমন 
দয়াশলা, পরোপকারণন, পাঁতপরায়ণা স্ত্রী, 
বোধ হয়, ভূমন্ডলে আর নাই; আর আমাদের 
মহারাজও বেদবিদ্যাবলে নিরূপম! অতএব 
উভয়েই উভয়ের অনুরূপ পান্র বটেন। তা 
এইরূপ হওয়াই ত উচিত; নচেং অমৃত কি 
কখন চণ্ডালের ভক্ষ্য হয়ে থাকে ? লোচনানন্দ 
সুধাকর ব্যাতিরেকে রোহিণীর কি প্রকৃত শোভা 
হয়? রাজহংসী 'বিকাঁশত কমলকাননেই গমন 
করে থাকে । মহারাজ প্রায় সাদ্ধৈক বৎসর 
রাণীর সাঁহত নানা দেশ ভ্রমণ ও নানা তীর্থ 
দর্শন করে এত 'দনে স্বরাজধানীতে পুনরা- 
গমন কল্যেন!-যদু নামে নৃপবরের যে একাঁট 

' নবকুমার জন্মেছেন, তানও সব্ববসুলক্ষণধারণ। 



শর্্িঠা নাটক 

আহা! যেন সূচারু সমীবৃক্ষের অভ্যল্ত? 

আঁগ্নকণা পৃথিবীকে উজ্জল করবার জন্যে ' 
ধাহর্গত হয়েছে! এক্ষণে আমাদের প্রার্থনা : 
এই, যে কৃপাময় পরমেশ্বর পিতার ন্যায় । 
পূন্রকেও যেন চন্দ্রবংশশেখর করেন! আঃ, 
মহারাজ রাজকর্মে নিুত্ত হয়ে আমার মস্তক : 
হতে যেন বসঞ্ধরার ভার গ্রহণ করেছেন, কিন্তু 
আমার পাঁরশ্রমের সীমা নাই। যাই, রাজ- 
ভবনের উৎসব প্রকরণ সমাধা কারগে। 

। প্রস্থান। 

মিষ্টান্ন হস্তে বিদূষকের প্রবেশ 

বিদূ। (স্বগত) পরদ্রব্য অপহরুণ করা 

যেন পাপকম্মই হলো, তার কোন সন্দেহ নাই; 
কিন্তু, চোরের ধন চর করলে যে পাপ হয়, এ 
কথা ত কোন শাস্দেই নাই; এই উত্তম সুখাদ্য 
মস্টান্নগলি ভাণ্ডারী বেটা রাজভোগ হতে 
চুর করে এক নিজ্জন স্থানে গোপন করে 
রেখোঁছিল; আমি চোরের উপর বাটপাঁড় 
করোছি! উঃ, আমার কি বুদ্ধি! আম কি 
পাপকর্ম করোছি?ঃ যাঁদ পাপকম্মই করে 
থাকি, তবে যা হৌক, এতে উচিত প্রায়শ্চত্ত 
কল্যেই ত খন্ডন হতে পারে। একজন দাঁরদ্র 
সদ্বংশজাত ব্রাহ্ষণকে আহ্বান করে, তাঁকে 
কিপিং মিষ্টান্ন দলেই ত আমার পাপ ধংস 
হবে! আহা! র্রাহ্ণভোজন পরম ধম্ম'। 
(আপনার প্রাত লক্ষ্য কাঁরয়া) হে 'দ্বজবর! এ 
স্থলে আগমনপ্ব্বক িণৎ 'মস্টান্ন গ্রহণ 
করুন। এই যে এলেম। হে দাতঃ, কি মিষ্টান্ন 
দেবে, দাও দোখ? তবে বসতে আজ্ঞা হউক। 

(স্বয়ং উপবেশন) এই আহার করুন (স্বয়ং 
ভোজন)। ওহে ভন্তবংসল! তুম আমাকে 
অত্যন্ত পরিতুষ্ট করলে। (্বয়ং গান্রোথান 
করিয়া) তুমি কি বর প্প্রার্থনা কর? হে 
দিবজবর! যাঁদ এই মিষ্টান্ন চুরর বিষয়ে 
আমার কোন পাপ হয়ে থাকে, তবে যেন সে 
পাপ দুর হয়। তথাস্তু! এই ত নিষ্পাপী 
হলেম! ওহে, ব্রাহ্গণকুলে জন্ম কি সামান্য 
পুণ্যের কর্ম! ডিেচ্চস্বরে হাস্য) যা হউক! 
প্রায় দেড় বংসর রাজার সাঁহত নানা দেশ 
পর্যটন আর নানা তণর্থ দর্শন করোছি, কিন্তু 
মা যমুনা! তোমার মতন পাঁবন্রা নদী আর 

যে কিরূপ 

। কিন্তু সম্ধানকালে কুরাষ্গণী আমার প্রাত 

১৯ 

দুটি নাই! তোমার ভগিনী জাহ্বীর পাদ- 
পদ্মে সহম্তর প্রণাম, কিন্তু মা, তোমার 
 শ্রীচরণাম্বূজে সহম্ত্র সহম্র প্রাণপাত! তোমার 
নির্মল সলিলে স্নান কারলে কি ক্ষুধার 
উদ্রেকই হয়! যাই, এখন আর বলন্বে 
প্রয়োজন নাই। রাণী বললেন, যে একবার তুমি 
[গয়ে দেখে এসো দেখ, আমার যদ কি কচ্যে 2 

, তা দেখাতি ঠগয়ে আমার আবার মধ্যে থেকে 
[কিছু মিষ্টাল্লও লাভ হয়ে গেল। বেগারের 
পুণ্যে কাশী দর্শন! মন্দই কি? আপনার 
উদর তৃপ্তি হলো; এখন রাণীর মনঃ তৃপ্তি 
কারগে। 

[প্রস্থান। 

দ্বিতীয় গভণঙ্ক 

প্রাতষ্ঠানপূরী- রাজশুদ্ধান্ত 
রাজা যযাতি এবং রাজ্ঞী*দেবযানী আসন 

রাজ্ঞী। হে নাথ! আপনার মুখে যে সে 
কথাগ্াঁল কত 'মস্ট লাগে, তা আম একমুখে 
বলতে পার না! কতবার ত আপনার মুখে 
সে কথা শুনোছ তথাঁপ আবার তাই শুনতে 
বাসনা হয়! হে জীবতেম্বর! আপাঁন আমাকে 
সেই অন্ধকারময় কূপ হতে উদ্ধার করে 

' আমার নিকটে বিদায় হয়ে, কোথায় গেলেন ? 
রাজা। 'প্রয়ে! যেমন কোন মন্ষ্য কোন 

' দেবকন্যাকে দৈবযোগে অকস্মাৎ দর্শন করে 
ভয়ে আতবেগে পলায়ন করে, আমও তদ্রুপ 
তোমা নিকট বিদায় হয়ে দ্ুতবেগে ঘোরতর 
মহারণ্যে প্রবেশ করলেম, কিন্তু আমার চিত্ত- 
চকোর তোমার এই পূর্ণচন্দ্রাননের পুনদর্শনে 

ব্যাকুল হলো, 'যাঁন অন্তর্যামী 
ভগবান্, তানই তা বলতে পারেন। পরে আমি 
আতপতাপে তাঁপত হয়ে 'বিশ্রামার্থে এক 
তরু. উপবেশন করলেম, এবং চতুদ্দদকে 

' দষ্টি নক্ষেপ করে দেখলেম, যেন সকলই 
অন্ধকারময় এবং শুন্যাকার! কিং পরে সে 
স্থান হতে গাব্রোথান করে গমনের উপক্রম 
কাচ্চ, এমন সময়ে এক হারণী আমার দাম্ট- 
পথে পাঁতিত হলো। স্বাভাবিক মন্গয়াসান্ত 
হেতু আমিও সেই হারিণীকে দর্শনমান্রেই 

এক খরতর শরযোজনা করলেম; 



২২০ 

দৃঁষ্ট নিক্ষেপ করাতে তার নয়নযগল দেখে 
আমার তৎক্ষণাং তোমার এই কমলনয়ন স্মরণ 
হলো, এবং তৎকালে আমি এমন বলহান আর 
বিমুগ্ধ হলেম, যে আমার হস্ত হতে শরাসন 
ভূতলে কখন যে পতিত হলো, তা আম 
কিছুই জানতে পাল্যেম না।৯৭ 

রাজ্ঞী। রোজার হস্ত ধাঁরয়া এবং 

অনুরাগ সহকারে) হে প্রাণনাথ! আমার কি 
শুভাদ্স্ট!' তার পর! 

রাজা । প্রয়াস! যাঁদ তোমার শুভাদস্ট, 
তবে আমার ক? প্রয়ে! তুমি আমার জন্ম 
সফল করেছো !_তার পর গমন করতে করতে 
এক কোঁকলার মধুর ধৰান শ্রবণ করে আমার 
মনে হলো, যে তুমিই আমাকে কুহুরবে আহ্বান 
কচ্যো। 
রাজ্ঞী। হে প্রাণেশবর! তখন যাঁদ সেই 

কোকিলার দেহে আমার প্রাণ প্রাবস্ট হতে 
পারত, তবে সে কোঁকিলা কুহুরবে কেবল এই 
মাত্র বলতো, “হে রাজন! আপান সেই কৃপ- 
তটে পুনর্গমন করুন, আপনার জন্যে শুক্র- 
কন্যা দেবযানী ব্যাকুলচিত্তে পথ নিরাক্ষণ 
কচ্যে।” 

রাজা। পরিয়ে! আমার অদৃষ্টে যে এত 
সুখ আছে, তা আম স্বপ্নেও জান না; যাঁদ 
আম তখন জানতে পাত্যেম, তবে ক আর এ 
নগরীতে একাকণ প্রত্যাগমন কার? একবারে 
তোমাকে আমার হৎপদ্মাসনে উপাঁবস্ট 
কাঁরয়েই আনতেম! আমি যে কি শুভ লগ্নে 
দৈতাদেশে যাত্রা করেছিলেম, তা কেবল এখনই 
জানতে পাঁচ্য! 

বদৃষকের প্রবেশ 

কি হে, দ্বজবর! কি সংবাদ ? 
বিদূ। মহারাজ! শ্রীমান্ নবকুমার রাজ- 

কুমারকে একবার দর্শন করে এলেম। 
রাজমাহষা চিরজীবনী হউন। আহা! 
কুমারের কি অপরুপ রূপলাবণ্য! যেন 
দ্বিতীয় কুমার, কিম্বা তরুণ অরূুণতুল্য শোভা ! 

ন নময়িতুমধিজ্যমস্মি শল্তো 
ং ম.গেষদ। ধনুরিদমাহতসায়কং 

সহবসাঁতমুপেত্য যৈঃ প্রয়ায়€ 

মধুসূদন রচনাবলণী 

আর না হবেই বা কেন? “পতা যস্য, পিতা 
যস্য"-আ হা হা! কবিতাটা বিস্মাত হলেম 
যে? 

রাজা। (সহাস্য বদনে) ক্ষান্ত হও হে, 
ক্ষান্ত হও! তোমার মত ওদারক ব্রাহ্মণের 
খাদ্যদ্রব্যের নাম ব্যতীত কি আর কিছু মনে 
থাকে ? 

রাজ্ঞী। (বদূষকের প্রতি) মহাশয়! 
আমার যদুর নিদ্রাভঙ্গ হয়েছে না কিঃ 
(রাজার প্রাত) নাথ, তবে আম এখন বিদায় 
হই। 

রাজা । প্রিয়ে! তোমার যেমন ইচ্ছা হয়। 
[রাজ্ৰীর প্রস্থান। 

শবদ্। মহারাজ! এই যে আপনাদের 
ক্ষত্রয়জাতির যে কি স্বভাব তা বলে উঠা ভার। 
এই দেখুন দোখ! আপাঁন দৈত্দেশে মৃগয়া 
করতে গিয়ে কি না করলেন? ক্ষত্রিয়দ্ষ্প্রাপ্যা 
মহার্ধকন্যাকেও আপাঁন লাভ করেছেন! 
আপনাকে ধন্যবাদ। আহা! আপাঁন দৈত্যদেশ 
হতে ক অপূব্ক অনুপম রত্বই এনেছেন। 
ভাল মহারাজ! জিজ্ঞাসা কার, এমন রত্ব 'ি 
সেখানে আর আছে? 

রাজা। হাস্য মুখে) ভাই হে! বোধ হয়, 
দৈত্যদেশে এ প্রকার রত্ব অনেক আছে। 
বদ । মহারাজ, আমার ত তা াব*বাস 

হয় না। 

রাজা। তুমি কি মাহষীর সকল 
সহচরাীগণকে দেখেছ ? 

বিদৃ। আজ্ঞা না। 
রাজা। আহা! সখে, তাঁর সহচরীদের মধ্যে 

একটি যে স্নীলোক আছে, তার রূপলাবণ্যের 
কথা কি বলবো! বোধ হয়, যেন সাক্ষাৎ 
লক্ষমীদেবীই অবনীতে অবতীর্ণা হয়েছেন! 
সে যে মাহষীর নিতান্ত সহচরী কি সখা, 
তাও নয়। 
বদ । কি তবে মহারাজ! 
রাজা। তা ভাই, বলতে পার না. 

মাহষীকেও জিজ্ঞাসা করতে শঙকা হয়! আর 

কৃত ইব মুগ্ধাবলোকিতোপদেশঃ ॥-__আঁভজ্ঞানশকুল্তলমূ। দ.ষ্যন্তের উীন্ত। 



শম্মন্ঠা নাটক 

আমিও যে তাকে বিলক্ষণ স্পম্টরূপে দেখোছ, 
তাও নয়। যেমন রান্রকালে আকাশমণ্ডল 
ঘনঘটা দ্বারা আচ্ছন্ন হলে 'িনশানাথ 

সেই স্মন্দরী আমার দৃষ্টপথে কয়েক বার 
সেইরূপ পাঁতিতা হয়েছিল। বোধ হয়, রাজ্ঞীও 
বা তাকে আমার সম্মুখে আসতে 'নাষেধ করে 
থাকবেন। আহা! সখে, তার কি রুপমাধূর্যয! 
তার পদ্মনয়ন দর্শন করলে পদ্মের উপর ঘৃণা 
জল্মে। আর তার মধুর অধরকে রাঁতিসব্্বস্ব 
বললেও বলা যেতে পারে? 

(নেপথ্যে) দোহাই মহারাজের! আম আত 
দারদ্র ব্রা্মণ। হায়! হায়! আমার সর্বনাশ 
হলো। 

রাজা । (সসম্দ্রমে) এ ক! দেখ ত হে: 
কোন্ ব্যাস্ত রাজদ্বারে এত উচ্চৈঃস্বরে 
হাহাকার কচ্যে ? 

বিদু। যে আজ্ঞা! আম (অদ্রধোন্ত।) 
(নেপথ্যে) দোহাই মহারাজের! হায়! হায় 

হায়! আমার সব্বস্ব গেলো! 
রাজা । যাও না হে! বিলম্ব কচ্যো কেন: 

ব্যাপারটা কি2 চিন্রপুত্তীলকার ন্যায় যে 

বিদ্। আজ্ঞা না. ভাবছি বাল, দেব- 
অমাত্য হয়ে আপাঁন দৈত্যগুরু কন্যা 
বিবাহ করেছেন, সেই কর্লোধে যাঁদ কোণ 
মায়াবী দৈত্যই বা এসে থাকে; তা হলে 
(অদ্ধোন্ত।) 

রাজা। আঃ ক্ষুদ্রপ্রাণ! তুমি থাক, তবে 
আমি আপাঁনই যাই! 

বিদ্। আজ্ঞা না মহারাজ! আমার অদৃস্টে 
যা থাকে তাই হবে; আপনার যাওয়া কখনই 
উচিত হয় না। 

 প্রস্থান। 
রাজা । গোন্রোখান করিয়া 'স্মতমূখে 

স্বগত) ব্রা্ষণজাতি বৃদ্ধে বৃহস্পাঁতি বটে, 
কিন্তু স্ত্রীলোকাপেক্ষাও ভীরু! (চন্তা 
করিয়া) সে যা হৌক, সে স্ত্রীলোক যে কে, 
তা আম ভেবে চিন্তে কিছুই স্থির কত্যে 
পা্চি না। আমরা যখন গোদাবরীতীরস্থ 

২১ 

পর্বত মুনির আশ্রমে কিণিংকাল বিহার করি, 
তখন এক দিন আমি একলা নদীতটে ভ্রমণ 
কত্যে২ এক পুষ্পোদ্যানে প্রবেশ করোছিলাম। 
সেখানে সেই পরম রমণীয়া নবযৌবনা 
কামননকে দেখলেম, আপনার করতলে কপোল 

বোধ হলো, যে সে িন্তার্ণবে মগ্না রয়েছে; 

তাতে এমান অনুমান হতে লাগলো যেন 
দেবতাগণ সেই নবযৌবনা অঙ্গনার সৌন্দর্যয- 

গুণে পাঁরতুষ্ট হয়ে তার উপর পুজ্পবৃষ্টি 
করেছেন, কিম্বা স্বয়ং বসন্তরাজ 'বকাঁশত 
পৃষ্পাঞ্জাল দিয়ে রাতভ্রমে তাকে পুজা 
করেছেন? পরে আমার পদশব্দ শুনে সেই 

ব্যাধকে দেখে কুরাঙ্গণণী পবনবেগে পলায়ন 
করে, তেমাঁন ব্যস্তসমস্তে *অন্তাহ্ৃতা হলো। 
পরম্পরায় শুনেছি, যে এ সুন্দরী দৈত্যরাজ- 

পাঁরচয় পাই নাই। সাঁবশেষ অবগত হওয়াও 
আবশ্যক, কিন্তু-(অর্রধোন্ত।) 

বিদূষকের এক জন ব্রাহ্মণ সাহত পুনঃপ্রবেশ 

ব্রাহ্ষণ। দোহাই মহারাজের! আমি আত 
দাঁরদ্র ব্রাহ্মণ! আমার সর্বনাশ হলো। 

রাজা, কেন, কেনঃ ব্ৃত্তান্তটা ক বলুন 
দোঁখ 2 

ব্রাহ্ম। (কৃতাঞ্জালপুটে) ধর্্মাবতার! 

প্রবেশ করে যথাসব্বস্ব অপহরণ কচ্যে! হায়! 
হায়! পি সব্বনাশ! হে নরেশবর, আপাঁন 
আমাকে রক্ষা করুন । 

রাজা । (সরোষে) সে ক? এ রাজ্যে 
এমন নিয় পাষণ্ড লোক কে আছে, যে 
ব্রাহ্মণের ধন অপহরণ করে ? মহাশয়, আপনি 
ক্রন্দন সম্বরণ করুন, আম স্বহস্তে .এই 
মূহূর্তেই সেই দুরাচার দস্দযদলের যথোচিত 
দণ্ড বিধান করবো ।৯* (বদৃষকের প্রাত) সখে 
মাধব্য, তুমি ত্বরায় আমার ধন্ব্বাণ ও আঁস- 
চম্ম আন দেখি । 

১ কালদাসের 'অভিজ্ঞানশকুল্তলে'র যজ্ঠাঞ্কে নেপথ্য থেকে মীধব্যের সাহায্যার্থে ক্লন্দন এবং দষ্যন্তের 
অস্ত্রাদ গ্রহণের, সঙ্গে তুলনা য়। 



২২২ 

বদ । মহারাজ, আপনার স্বয়ং যাবার 
প্রয়োজন কি? 

রাজা। সেক্বোধে) তুমি কি আমার আজ্ঞা 
অবহেলা কর? 

বিদূ। (সন্রাসে) সে কি, মহারাজ £ আমার 
এমন কি সাধ্য যে আপনার আজ্ঞা উল্লঙ্ৰন 
কারি! 

[ বেগে প্রস্থান। 

রাজা। মহাশয়, কত জন তস্কর আপনার 
গৃহাক্রমণ করেছে ? 

ব্রাহ্ম। হে মহাীপতে, তা নিশ্চয় বলতে 
পার না! হায়! হায়! আমার সব্ববস্ব গেলো। 

রাজা। ঠাকুর, আপাঁন ধৈর্য্য অবলম্বন 
করুন; আর বৃথা আক্ষেপ করবেন না। 

িদূষকের অস্বশস্ন লইয়া পুনঃপ্রবেশ 

এই আম অস্ত গ্রহণ কল্যেম। অস্ত্র গ্রহণ) 
এখন চলন যাই। 

1 রাজা ও ব্রাহ্মণের প্রস্থান। 

বিদু। (্বগিত) যেমন আহত দিলে 
অশ্ন জবলে উঠে, তেমাঁন শব্রুনামে আমাদের 
মহারাজেরও কোপাঁগ্ন জলে উঠলো। চোর 
বেটাদের আজ যে মরণদশা ধরেছে, তার কোন 
সন্দেহ নাই। মরবার জন্যেই 'পিপড়ের পাখা 
ওঠে! এখন এখানে থেকে আর ক করবো? 
বে নগরপালের নিকট এ সংবাদ পাঠিয়ে 

শা। 
[ প্রস্থান। 

তৃতীয় গভণ্ক 

প্রতিষ্ভানপুরী- রাজান্তঃপুর-সংক্রান্ত উদ্যান 
বকাসূর এবং শাম্মন্ঠার প্রবেশ 

বক। ভদ্রে, এ কথা আম তোমার মাতা 
দৈত্যরাজমাহষীকে ক প্রকারে বলবো? তান 
তোমা বিরহে শোকানলে যে কি পর্যন্ত 
পারতাঁপতা হচ্যেন, তা বলা দুস্কর। হে 
কল্যাণি, তোমা ব্যাতরেকে সে শোকানল 
নিক্্বাণ হবার আর উপায়ান্তর নাই। 

শার্র্ম। মহাশয়, আমার অশ্রুজলে যাঁদ 
সে অশ্নি নির্বাণ হয়, তবে আম তা অবশ্যই 
করবো; কিন্তু আমি দৈত্যপুরীতে আর এ 
জন্মে ফিরে যাব না! (অধোবদনে রোদন ।) 

মধুসদন রচনাবলনী 

বক। ভদ্রে, গুরু মহার্ধকে তোমার পিতা 
নানাবধ পৃজাবাধতে পাঁরতুষ্ট করেছেন; 
রাজচন্রবন্তঁ যযাঁতির পাটরাণী দেবযানী স্বীয় 
পত্ৃ-আজ্ঞা কখনই উল্লজ্ঘন বা অবহেলা 
করবেন না; যদ্যাঁপ তুমি অনুমাত কর, আম 
রাজসভায় উপাস্থত হয়ে নৃ্পাঁতকে এ সকল 
বৃত্তান্ত অবগত করাই। হে কল্যাঁণ, তোমা 
৷ াবরহে দৈত্যপুরী এককালে অন্ধকার হয়েছে : 
৷ আর পুরবাস্মীরাও রাজদম্পীতর দুঃখে পরম 
৷ দুঃাঁখিত। 

শার্। মহাশয়, আপনি যাঁদ এ কথা 
নৃপাঁতকে অবগত করতে উদ্যত হন, তবে 
আম এই মুহূর্তেই এ স্থলে প্রাণত্যাগ 
করবো। রোদন ।) 

বক। শুভে, তবে বল, আমার কি করা 
কর্তব্য? 

শাঙ্ম। মহাশয়, আপাঁন দৈত্যদেশে 
পুনর্গমন করুন, এবং আমার জনক জননীকে 
সহম্্র সহম্্ প্রণাম জানিয়ে এই কথা বলবেন, 
তোমাদের হতভাগনী দ্দাহতার এই প্রার্থনা, 
যে তোমরা তাকে জন্মের মত বিস্মৃত হও! 

বক। রাজনন্দিনি, তোমার জনক জননীকে 
আমি এ কথা কেমন করে বলবো১ তুমি 
তাঁদের একমান্র কন্যা; তুম তাঁদের মানস- 
সরোবরের একটি মান্র পাঁদমনন; তুমিই কেবল 
তাঁদের হদয়াকাশে পৃর্ণশশী। 

শার্ম। মহাশয়, দেখুন, এ পৃথিবীতে 
কত শত লোকের সন্তান সন্তাত যৌবনকালেই 
মানবললা সম্বরণ করে; তা তারা ক চিরকাল 
শোকানলে পারতস্ত হয়; শোকানল কখন 
চিরস্থায়ী নয়। 

বক। কল্যাণ, তবে কি তোমার এই ইচ্ছা, 
যে তুমি আপনার জন্মভূমি আর দর্শন করবে 
নাঃ তোমার পিতা মাতাকে কি একেবারে 
বস্মত হলে? আর আমাকে কি শেষে এই 
সংবাদ লয়ে যেতে হলো? 

শা্্ম। মহাশয়, আমার পিতা মাতা 

রয়েছেন। যেমন কোন ব্যান্ত্, কোন পরম 
পাত্র তীর্থ দর্শন করে এসে, তন্রস্থ দেব- 
দেবীর অদর্শনে, তাঁদের প্রতিমৃর্ত আপনার 
মনোমান্দরে সংস্থাপিত করে ভীন্তভাবে 



খাম্মঘ্ঠা নাটক 

সব্বদা ধ্যান করে, আমিও সেইরূপ আমার ! 

জনক জননণকে ভান্ত ও শ্রদ্ধার সাঁহত ! 

২৩ 

রাজার প্রবেশ 

রাজা। (স্বগত) আমি ত এ উদ্যানে 
চিরকাল স্মরণ করবো; কিন্তু দৈত্যদেশে . বহকালাবাঁধ আস নাই। শ্রুত আছি, যে এর 
প্রত্যাগমন করতে আপন আমাকে আর চতুষ্পার্র্বে মাহষীর সহচরীগণ না কি বাস 
অনুরোধ করবেন না। 

বক। বংসে, তবে আমি 'বদায় হই। 
শার্ম। (নরুত্তরে রোদন ।) 
বক। (ৌর্ঘীন*বাস পাঁরত্যাগ কারয়া) 

ভদ্রে, এখনও 'ববেচনা করে দেখ! রাজসভা 
আতদূরবার্তনী নয়; রাজচক্রবর্তরঁ যযাঁতিও 
পরম দয়ালু ও পরাহতৈষী; তোমার 

. তপনতাপ 

করে। আহা! স্থানাট কি রমণীয়! সুমন্দ 
সমীরণ সণ্চারে এখানকার লতামন্ডপ কি 
সুশীতল হয়ে রয়েছে! চতুদ্দকে প্রচণ্ড 

যেন দেবকোপাগ্নর ন্যায় 
৷ বসুমতাঁকে দগ্ধ করচে, কিন্তু এ প্রদেশের ক 
। প্রশান্ত ভাব। বোধ হয়, যেন াবজনাবহারিণী 
' শাল্তিদেবী 

আদ্যোপান্ত সমুদায় বিবরণ শ্রবণমান্রেই তিনি : 
যে তোমাকে স্বদেশগমনে অনুমাতি করবেন, 
তার কোন সংশয় নাই। 

শার্ম। (স্বগত) হা হৃদয়, তুমি জালাবৃত 
পক্ষীর ন্যায় যত মুন্ত হতে চেম্টা কর, ততই 
আরো আবদ্ধ হও! (প্রকাশে) হে মহাভাগ ! 
আপাঁন ও কথা আর আমাকে বলবেন না। 

বক। তবে আর আঁধক ক বলবো? 
শুভে, জগদীশবর তোমার কল্যাণ করুন! 
আমার আর এ স্থলে বিলম্ব করবার কোন 
প্রয়োজন নাই; আমি বিদায় হলেম। 

[ প্রস্থান। 
শর্্মি। (স্বগত) এ দুস্তর শোকসাগর 

হতে আমাকে আর কে উদ্ধার করবে? হা 
হতাঁবধাতঃ, তোমার মনে কি এই ছিল? তা 
না দিন 
কর্মদোষে এ ফল ভোগ কচ্চি। গুরুকন্যার , 

পাঠেই যেন সূর্যদেব আপনার 

দুঃসহ প্রভাকরপ্রভাবে একান্ত 
অধীরা হয়ে, এখানেই স্নগ্ধাচত্তে বিরাজ 
করচেন; এবং তাঁর অনুরোধে আর এই 

! উদ্যানস্থ বহজঙ্গমকুলের কৃজনরূপ স্তাতি- 
প্রথরতর 

কিরণজাল এ স্থল হতে সম্বরণ করেছেন। 
, আহা! কি মনোহর স্থান! কফিণিংকাল এখানে 
বিশ্রাম করে শ্রান্তি দূর কার। (শলাতলে 
' উপবেশন) দুষ্ট তস্করগণ ঘোরতর সংগ্রাম 
করেছিল; কিন্তু আম আপ্নঅস্তে তাদের 

' সকলকেই ভস্ম করোছ। নেপথ্যে বীণাধবান) 

সাঁহত 'ববাদ করে প্রথমে রাজভোগচ্যুতা হয়ে ৷ 
দাসী হলেম; তা দাসী হয়েও ত 
ছিলেম, গুরুর আশ্রমে ত কোন ক্লেশই ছিল 
না; কিন্তু এ আবার 'বাধির কি বিড়ম্বনা! 
হা অবোধ অন্তঃকরণ, তুই যে রাজা যযাতির | 
প্রীতি এত অনুরন্ত হলি, এতে তোর ক কোন 
ফল লাভ হবেঃ তা তোরই বা দোষ কি? 
এমন মৃর্তিমান্ কন্দর্পকে দেখে কে তার ! 
বশীভূত না হয়? 'দিনকর উদয়াচলে দর্শন 
দিলে কি কমাঁলনী 'নমীীলিত থাকতে পারে ? 

বরং ভাল 

শি তি ক সি রী 

' আহাহা! কি মধুর ধ্বনি! বোধ হয়, সঙ্গীত- 
৷ 'বদ্যায় নপুণা মাহষীর কোন সহচরী 
৷ সাঁঙ্খণসগণ সমাব্যাহারে আমোদ প্রমোদে 
কালযাপন কচ্যে। 'কণ্চিং 'নকটবত্তর্ঁ হয়ে 
শ্রবণ করি দোঁখ। (নিকটে গমন ।) 

নেপথ্যে গতি 

রাগণী সোঁহনী বাহার__তাল আড়া। 

আম ভাব যার ভাবে, সে ত তা ভাবে না। 
পরে প্রাণ দিয়ে পরে, হলো কি লাঞ্ছনা । 
করিয়ে সূখেরি সাধ, এ কি বিষাদ ঘটনা। 
বিষম বিবাদী বিধি, প্রেমনিধি মিলিলো না! 
ভাব লাভ আশা করে, 'মছে পরোরি ভাবনা ! 
খেদে আছি মিয়মাণ বুঝ প্রাণ রহিল না। 

রাজা। আহা! কি মনোহর সংগীত! 

| মাহষী যে এমন এক জন সুগায়িকা স্বদেশ 
হতে সঙ্গে এনেছেন, তা আম ত স্বপ্নেও 

(দশর্ঘীনশ্বাস পাঁরত্যাগ কাঁরয়া) তা আমার : জানতেম না। (ঁচন্তা কাঁরয়া) এ কি? আমার 
এ রোগের মৃত্যু ভিন্ন আর উষধ নাই! আহা! | দক্ষিণ বাহু স্পন্দন হতে লাগলো কেন? 
গুরুকন্যা দেবযানী কি ভাগ্যবতী! জধো- ! এ স্থলে মাদ্শ জনের ক ফল লাভ হতে 
বদনে ব্ক্ষতলে, উপবেশন ।) ' পারে? বলাও যায় না, ভাঁবতব্যের দ্বার 



২২৪ 

সব্বন্েই মস্ত রয়েছে ।৯ দেখি, বিধাতার মনে 
কি আছে। 

শার্ম। (গান্লোথান করিয়া স্বগত) হা 
হতভাগিনি! তুমি স্বেচ্ছাক্রমে প্রণয়পরবশ হয়ে 
আবার স্বাধীন হতে চাও? তুমি কি জান না, 
যে পিঞ্জরবদ্ধ পক্ষার চণ্চল হওয়া বৃথা। হা 
তা মাতা! হা বন্ধুবান্ধব! হা জন্মভূমি! 
আমি কি তবে তোমাদের আর এ জন্মে দর্শন 
পাব না। (রোদন ।) 

রাজা। অগ্রসর হইয়া স্বগত) আহা! 
মধুূরস্বরা পল্লবাব্তা কোকিলা কি নীরব 
হলো! (শাম্ম্তাকে অবলোকন কাঁরয়া) এ 
পরমস্মন্দরী নবযৌবনা কামিনীটি কে? ইনি 
[ক কোন দেবকন্যা বনবিহার-আভলাষে স্বর্গ 
হতে এ উদ্যানে অবতীর্ণা হয়েছেন 2 নতুবা 
পঁথবীতে এতাদশ অপরূপ রূপের কি 
প্রকারে সম্ভব হয় ১ তা ক্ষণৈক অদৃশ্যভাবে 
দেখই না কেন, ইন একাকিনী এখানে 'ি 
কচ্যেন? বেক্ষান্তরালে অবাস্থাত।) 

শার্্স। মেক্তকন্ঠে) বিধাতা স্্জাতিকে 
পরাধীন করে সৃস্টি করেছেন। দেখ, এ যে 
সুবর্ণবর্ণ লতা স্বেচ্ছানুসারে এ অশোক- 
বক্ষকে বরণ করে আলগগন কচ্যে, যদ্যাপ 
কেউ ওকে অন্য কোন উদ্যান হতে এনে এ 

স্থলে রোপণ করে থাকে, তথাঁপ কি ও 
জল্মভূঁমদর্শনার্থে আপন প্রয়তম তরুবরকে 
পাঁরত্যাগ কত্যে পারে 2 কিম্বা যাঁদ কেউ ওকে 
এখান হতে স্ববলে লয়ে যায়, তবে কি ও 
আর ্রয়বিরহে জীবন ধারণ করে? হে 
রাজন, আমও সেইমত তোমার জন্যে পিতা- 
মাতা, বন্ধুবান্ধব, জল্মভূমি সকলই পাঁরত্যাগ 
করেছি। যেমন কোন পরমভন্ত কোন দেবের 
সপ্রসম্নতার আভলাষে পাঁথবীস্থ সমুদায় 
সুখভোগ পাঁরত্যাগ করে সন্ন্যাসধর্ম্ম 
অবলম্বন করে, আমিও সেইরৃপ যযাঁতমূর্ত 
সার করে অন্য সকল সুখে জলাঞ্জাল 
দিয়েছি! (রোদন ।) 

রাজা। (স্বগত) এ কি আশ্চর্য্য! এ যে 
সেই দৈত্যরাজদুহিতা শার্্মন্ঠা! কিন্তু এ যে 
আমার প্রতি অনরন্তা হয়েছে, তা ত আম 

মধুসূদন রচনাবলী 

স্বপ্নেও জানি না। (চন্তা কারয়া সপূলকে) 
বোধ হয়, এই জন্যেই বাঁঝ আমার দাক্ষণ 
বাহু স্পন্দন হতোছল। আহা! অদ্য আমার 
কি সংপ্রভাত! এমন রমণীরত্ন ভাগ্যক্রমে প্রাপ্ত 
হলে যে কত যত্বে তাকে হৃদয়ে রাখ, তা বলা 
অসাধ্য! (অগ্রসর হইয়া শাম্মচ্ঠার প্রতি) হে 
সুন্দরি, রুদ্রের কোপানলে মল্মথ পুনরায় দগ্ধ 
হয়েছেন না ক, যে তুমি স্বর্গ পারত্যাগ করে 
একাকিনী এ. উদ্যানে বিলাপ কচ্যো 2২০ 

শার্। (রাজাকে অবলোকন কাঁরিয়া 
লঁজ্জত হইয়া স্বগত) কি আশ্চর্য্য! মহারাজ 
যে একাকী এ উদ্যানে এসেছেন 2 

রাজা। হে মগাক্ষি, তুমি যাঁদ মল্মথ- 
মনোহারিণী রাত না হও, তবে তুমি কে 
এ উদ্যান অপর্প রুূপলাবণ্যে উজ্জবল 
কচ্যো ? 

শার্। (স্বগত) আহা! প্রাণনাথ ক 
মজ্টভাষী!_হা অন্তঃকরণ! তুমি এত চণ্গল 
হলে কেন: 

রাজা। ভদ্রে, আম ক অপরাধ করেছি, 
যে তুমি মধ্ূরভাবে আমার কর্ণকুহরের সুখ- 

। প্রদানে একবারে বিরত হলে? 

শীর্ম। (কৃতাঞ্জীলপুটে) হে নরেশবর, 
আম রাজমাহষীর এক জন পাঁরচারকা মান্র; 
তা দাসীকে আপনার এ প্রকারে সম্বোধন করা 
উচিত হয় না। 

রাজা। না, না, সুন্দর, তুমি সাক্ষাৎ 
রাজলক্ষনী! যা হৌক, যদ্যাঁপ তুমি মাহষীর 
সহচরী হও, তবে তোমাতে আমার সম্পূর্ণ 
আঁধকার আছে। অতএব হে ভদ্রে, তুমি 
আমাকে বরণ কর। 
শর্রি। হে নরবর, আপাঁন এ দাসীকে 

এমত আজ্ঞা করবেন না। 
রাজা। স্ন্দীর, আমাদের ক্ষান্রিয়কুলে 

গন্ধব্্ব বিবাহ প্রচলিত আছে, আর তুমি 
রূপে ও গুণে সব্বপ্রকারেই আমার অনুরূপ 
পান্রী, অতএব হে কল্যাণি, তুমি নিঃশওকাঁচত্তে 
আমার পাঁণ গ্রহণ কর। 

শী্্স। (স্বগত) হা হৃদয়। তোমার 
মনোরথ এত দিনের পর কি সফল হবে? 

১৯ কণ্বাশ্রমে প্রবেশ করে দৃষ্যল্তের' উীন্তরর প্রাতধবান শকুল্তলা নাটকে। 
২০ বক্তু ভাষায় শাঁম্মষ্ঠাকে রাঁতর সঙ্গে উপাঁমত করা হয়েছে। 



শার্্মত্ঠা নাটক 

প্রেকাশে) হে নরনাথ, আপাঁন এ দাসীকে ক্ষমা 
করুন! আমার প্রাতি এ বাক্য 'বিড়ম্বনামান্র। 

রাজা। রয়ে, আম স্য্দেব ও 
দিজ্মণ্ডলকে সাক্ষী করে এই তোমার পাঁণ- 
গ্রহণ করলেম, (হস্তধারণ।) তুমি অদ্যাবাধ 
আমার রাজমাহষীপদে আঁভীঁষ্তা হলে। 

শর্র্ি। (সসম্দ্রমে) হে নরে*বর, আপানি 
এ ক করেন? শশধর কি কুম্াদনী ব্যতত 
অন্য কুসূমে কখন স্পৃহা করেন ? 

রাজা। (সহাস্য বনে) আর কুম্বাদনীরও 
। চন্দ্রুস্পর্শে অপ্রফুল থাকা ত উচিত নয়! 
আহা! প্রেয়স, অদ্য আমার কি শুভ দন! 
আম যে দিবস তোমাকে গোদাবরণী, নদীতটে 
পব্বত মুনির আশ্রমে দর্শন করেছিলেম, সেই 
দিন অবাধ তোমার এই অপূর্ব মোহনী 

রয়েছে! তা দেবতা সপ্রসন্ন হয়ে এত 1দনে 
আমার অভাম্ট 1সম্ধ কল্যেন। 

দোবকার প্রবেশ 

দোব। (স্বগত) আহা! বকাসুর মহাশয়ের 
খেদোঁ্ত স্মরণ হলে হৃদয় বিদীর্ণ হয়! (চিন্তা 
কাঁরয়া) দেবযানীর পাঁরণয়কালাবাঁধই 'প্রয়- 
সখীর মনে জল্মভূমির প্রাত এইরূপ বৈরাগ্য 
উপাঁস্থত হয়েছে। কি আশ্চর্য্য! এমন সরলা 
বালার অন্তঃকরণ কি গ্রুকন্যার সৌভাগে) 
হংসায় পাঁরণত হলো! (রাজাকে অবলোকন 
কারয়া সসম্দ্রমে) এ কি! মহারাজ যযাঁত যে 
প্রিয়সখীর সাঁহত কথোপকথন কচ্যেন! আহা! 
দুই জনের একত্রে কি মনোহর শোভাই 
হয়েছে! যেন কমাঁলনীনায়ক অবনীতে 
অবতীর্ণ হয়ে প্রয়তমা কমাঁলনীকে মধুর- 
ভাষে পারিতুষ্ট কচ্যেন! 

শর্্ম। আমার ভাগ্যে যে এত সুখ হবে, 
তা আমার কখনই মনে ছিল না; হে নরেশবর, 
যেমন কোন যৃথদ্রস্টা কুরত্গিণী প্রাণভয়ে 
ভীতা হয়ে কোন বিশাল পর্বতান্তরালে 
আশ্রয় লয়, এ অনাথা দাসীও অদ্যাবাধ সেই- 
রূপ আপনার শরণাপন্না হলো! মহারাজ, 
আমি এত 'দিন চিরদুঃখনী ছিলাম! (রোদন ।) 

রাজা। (শার্্মন্ঠার অশ্রু উল্মোচন কাঁরতে 
করিতে) কেন কেন প্রিয়ে! বিধাতা ত তোমার 

মধ্-_-১৫ 

২২৫ 

নয়নযগল কখন অশ্রুপূর্ণ হবার 'নামত্তে 
করেন নাই? 

রাজা। (দোবকাকে অবলোকন কাঁরয়া 
সসম্ভ্রমে) প্রিয়ে, দেখ দোখ, এ স্ত্রীলোকাঁট 
কে? 

শীর্ম। মহারাজ, ইনি আমার "প্রর়সখা, 
এ*র নাম দেবিকা। 

দোৌব। মহারাজের জয় হউক। 
রাজা। (দেোঁবিকার প্রতি) সন্দীর, তোমার 

কল্যাণে আম সব্বত্রেই বিজয়ী! এই দেখ, 
আম বিনা সমদুদ্রমল্থনে অদ্য এই কমল- 
কাননে কমলাস্বরূপ তোমার সখারত্ব প্রাপ্ত 
হলেম। 

দোৌব। কেরযোড়ে) নরনাথ, এ রত্ব রাজ- 
মুকুটেরই যোগ্যাভরণ বটে, আমাদেরও অদ্য 
নয়ন সফল হলো। 

শর্্ম। (দোবকার প্রতি) 
সংবাদ কি বল দোঁখ? 

দৌব। রাজনান্দীন, বকাসুর মহাশয় 
তোমার নিকট বিদায় হয়েও পুনব্্বার একবার 
সাক্ষাৎ কত্যে নিতান্ত ইচ্ছুক; 'তাঁন পর্ব 
দিকের বৃক্ষবাঁটকাতে অপেক্ষা কচ্যেন, 
তোমার যেমন অনমাত হয়। 

রাজা । কোন্ বকাপ্র 2 

শী্্ম। বকাসুূর মহাশয় একজন প্রধান 
দৈত্য, তান আমার সাঁহত সাক্ষাংকারণেই 
আপনার এ নগরীতে আগমন করেছেন। 

রাজা! (সসম্দ্রমে) সে কি? আম দৈত্যবর 
বকাসুর মহাশয়ের নাম বিশেষরূপে শ্রুত 
আছি, তিনি এক জন মহাবীর পুরুষ । তাঁর 
যথোচিত সমাদর না কল্যে আমার এ 
রাজধানীর কলঙ্ক হবে; পরিয়ে, চল, আমরা 
সকলে অগ্রসর হয়ে তাঁর সাঁহত সাক্ষাৎ 
কারগে! 

তবে সাখ, 

[ সকলের প্রস্থান। 

1বদৃষকের প্রবেশ | 

বদ । (স্বগত) এই ত মাহষীর পার- 
চারিকাদের উদ্যান; তা কৈ, মহারাজ কোথায় ? 
রক্ষক বেটা মিথ্যা কথা বললে না কি? কি 
আপদ! পপ্রয় বয়স্য অস্ত্রধারী ব্যান্তর নাম 
রর একেবারে নেচে উঠেন! ছি! ক্ষত্র- 



ত্্ঙ 

জাতির কি দুঃস্বভাব! এদের কাবিভায়ারা যে 
নরব্যাঘ্র বলেন, সে কিছু অযথার্থ নয়। দেখ 
দেখি, এমন সময় কি মনুষ্য গৃহের বাঁহর 
হতে পারে? আম দারিদ্র ব্রাহ্মণ, আমার ছু 
সুখের শরীর নয়: তবুও আমার যে এ রোদ্রে 
কত ক্লেশ বোধ হচ্যে, তা বলা দুদ্কর! এই 
দেখ, আম যেন হিমাচলাঁশখর হয়োছি, আমার 
গা থেকে যে কত শত নদ ও নদী নিঃসৃত 
হয়ে ভূতলে পড়ছে, তার সীমা নাই! (মস্তকে 
হস্ত দিয়া) উঃ! আম গঙ্গাধর হলেম না 
কি? তা না হলে আমার মস্তকপ্রদেশে 
মন্দাঁকনী যে এসে অবাঁস্থাতি কচ্যেন, এর 
কারণ ক? যা হোক, মহারাজ গেলেন 
কোথায় 2 তান যে একাকী দসযদলের সঙ্গে 
যুদ্ধ করতে বোরয়েছেন, এ কথা শুনে পুর- 

সৈন্যাধ্যক্ষেরা পদাতিকদল লয়ে তাঁর অন্বেষণে 
নানা 'দকে ভ্রমণ কচ্যে। কি উৎপাত! ডাগগায় 
বসে যে মাছ বড়শীতে অনায়াসে গাঁথা যায়, 
তার জন্যে কি জলে ঝাঁপ দেওয়া উচিত? 
(চিন্তা করিয়া) হাঁ, এও কিছু অসম্ভব নয়। 
দেখ, এই উদ্যানের চতুষ্পার্বে রাণীর পাঁর- 
চারকারা বসাতি করে। তারা সকলেই দৈত্য- 
কন্যা। শুনোছ, তারা না ক পুরুষকে ভেড়া 
করে রাখে । কে জানে, যাঁদ তাদের মধ্যে কেউ 
আমাদের কন্দর্পস্বরূপ মহারাজের রূপ দেখে 
মুগ্ধ হয়ে তাঁকে মায়াবলে সেইরূপই করে 
থাকে, তবেই ত ঘোর প্রমাদ! পেচন্তা কাঁরয়া) 
হাঁ, হাঁ, তাও বটে, আমারও ত এমন জায়গায় 
দেখা দেওয়া উচিত কর্ম নয়। যাঁদও আম 
মহারাজের মতন স্বয়ং মার্তমান্ মল্মথ নই, 
তবু আম যে নিতান্ত কদাকার তাও বলা যায় 
না। কে জানে, যাঁদ আমাকেও দেখে আবার 
কোন মাগী ক্ষেপে ওঠে, তা হলেই ত আ'ম 
গেলেম! তা ভেড়া হওয়া ত কখনই হবে না! 
আম দঃখাঁ ব্রাহ্মণের ছেলে, আমার ক তা 
চলে? ও সব বরণ রাজাদের পোষায়; আমরা 
পেট ভরে খাব, আর আশীব্বাদ করবো; এই 
ত জানি. তা সাত জল্ম বরং নারীর মুখ না 
দেখবো, তবু ত ভেড়া হতে স্বীকার হবো না 
_বাপ! (নেপথ্যাঁভমূখে অবলোকন করিয়া 
সচাকতে) ও ধীক? এ না-_ এক মাগী আমার 

মধুসূদন রচনাবলী 

দিকে তাঁকয়ে রয়েছে ? ও বাবা, কি সর্বনাশ! 
(বস্দের দ্বারা মুখাবরণ) মাগী আমার মুখটা 
না দেখতে পেলেই বাঁচি। হে প্রভু অনঙ্গ! 
তোমার পায়ে পাঁড়, তুমি আমাকে এ বিপদ্ 
হতে রক্ষা কর! তা আর কি? এখন দেখাঁচ, 
পালাতে পালোই রক্ষা। 

[ বেগে পলায়ন। 
ইাঁত তৃতীয়াঙ্ক 

চতুর্থাঙ্ক 

প্রথম গভাঙ্ক 

রাজা ও বিদৃষকের প্রবেশ 

বিদৃ। বয়স্য! আপাঁন অদ্য এত বরস- 
বদন হয়েছেন কেন ? 

রাজা। (দীর্ঘান*্বাস পাঁরত্যাগ কাঁরয়া) 
আর ভাই! সর্বনাশ হয়েছে! হা বিধাতঃ, 
এ দুস্তর বিপদার্ণব হতে কিসে 'নস্তার 
পাব। 

বিদু। সে কি মহারাজ ? ব্যাপারটা কি. 
বলুন দেখি 2 

রাজা। আর ভাই বলবো কি ? যেমন কোন 
পোতবাঁণক্ ঘোরতর অন্ধকারময় বিভাবরীতে 
ভয়ানক সমুদ্রমধ্যে পথ হারালে, ব্যাকুলচিত্তে 
কোন 'দিঙ্ঁনির্ণায়ক নক্ষত্রের প্রাতি সহায় 
বিবেচনায় মুহুর্মহঃ দৃষ্টিপাত করে, আমি 
সেইরূপ এই অপার বিপদ্-সাগরে পাঁতিত 
হয়ে পরমকারাীণক পরমে*্বরকে একমাত্র 
ভরসাজ্ঞানে সব্ব্দা মানসে ধ্যান কর্টি! হে 
জগতাপতঃ, এ বিপদে আমাকে রক্ষা করুন। 

বদু। (স্বগত) এ ত কোন সামান্য 
ব্যাপার নয়! ব্রিভুবনাবখ্যাত, রাজচক্রবর্তাঁ 
যযাঁতি যে এতাদ্শ ব্লাসত হয়েছেন, কারণটাই 
কিঃ প্রেকাশে) মহারাজ! ব্যাপারটা কি, 
বলুন দেখি? 

রাজা। কি আর বলবো ভাই! এবার 
সব্বনাশ উপাস্থত; এত 'দনের পর রাণশ 
আমার প্রেয়সী শার্মন্ঠার বিষয় সকলই 
অবগত হয়েছেন। 

ণবদু। বলেন ফি মহারাজ? তা এ যে 
আনষ্ট ঘটনা, তার কোন সন্দেহ নাই; ভাল, 
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রাজমহিষশ ক প্রকারে এ সকল বিষয় জানতে 
পাল্যেন? 

রাজা। সখে, সে কথা কেন 'জজ্ঞাসা 
কর? বিধাতা বিমুখ হলে, লোকের আর 
দুঃখের পাঁরসীমা থাকে না। মাহষী অদ্য 
সায়ংকালে অনেক যত্রপূব্বক তাঁর পাঁর- 
চারিকাদের উদ্যানে ভ্রমণ করতে আমাকে 
আহ্বান করোছলেন; আঁমও তাতে অস্বীকার 
হতে পাল্যেম না। সুতরাং আমরা উভয়ে তথায় 
ভ্রমণ করতে করতে প্রেয়সী শাম্মচ্ঠার গৃহের 
নিকটবন্তর্ঁ হলেম। ভাই হে, তৎকালে আমার 
অন্তঃকরণ যে কি প্রকার উদ্বিগ্ন হলো. তা 
বলা দ,ষ্কর। ৪ 

বদূ। বয়স্য! তার পর 2 
রাজা। আমাকে দেখে পীপ্রয়তমা প্রেয়সনী 

শার্মচ্ঠার নাট পূত্র তাদের বাল্যক্রীড়া 

২২৭ 

মাহা তৎকালে আমাকে আর প্রয়তমা 
শম্মন্ঠাকে যে কত অপমান, কত ভর্সনা 
করলেন, তার আর সীমা নাই। আধক কি 
বলবো, যদ্যাপ তেমন কট.বাক্য স্বয়ং বাণ্দেবীর 
মুখ হতে বাঁহর্গত হতো, তা হলে আম তাও 

সহ্য করতেম না, কিন্তু ক কার? রাজমাঁহষা 

। 

1 
। |] 

পাঁরত্যাগ করে প্রফুল্লবদনে উদ্ধরৰ্বাসে আমার 
ীনকটে এলো এবং রাজমাঁহষীকে আমার 
সাহত দেখে শিন্রার্পতের ন্যায় স্তব্ধ হয়ে 
দণ্ডায়মান রইলো । 

বিদূ। কি দ্ার্ঘপাক! তার পর? 
রাজা । রাজ্ঞী তাদের স্তব্ধ দেখে মৃদু 

স্বরে বললেন, হে বংসগণ, তোমরা কুমার 
শঙ্কা করো না। এই কথা শুনে সর্ববকানষ্ঠ 
পুরু সক্বোধে স্বীয় কোমল বাহু আস্ফালন 
করে বল্লে, আমরা কাকেও শঙ্কা কার না, 
তুমি কে? তুম যে আমাদের পিতার হাত 
ধরেছ 2 তুমি ত আমাদের জননী নও,_তাঁন 
হলে আমাদের কত আদর কত্যেন। 
দূ । কি সর্বনাশ! বয়স্য, তার পর কি 

হলো? 
রাজা। সে কথার আর বলবো কি? 

তৎকালে আমার মস্তক কুলালচক্রের২ ন্যায় 
একেবারে ঘূর্ণায়মান হতে লাগলো, আর মনে 
মনে চিন্তা কল্যেম, যাঁদ এ সময়ে জগল্মাতা 
বসুন্ধরা দ্বধা হন, তা হলে আম তৎক্ষণাং 
তাঁতে প্রবেশ কার! দেশর্ঘীনশ্বাস।) 

বিদূ। বয়স্য! আপাঁন যে একেবারে 
নিস্তব্ধ হলেন। 

রাজা। আর ভাই! করি কি বল! রাজ- 

* কুললেচক্র--কুমোরের চাকা। 

| 

খাঁষিকন্যা, বিশেষতঃ প্রিয়া শাম্মন্ঠার সাহত 
তাঁর চিরবাদ। (দীর্ঘীন*বাস।) 

বিদু। বয়স্য! সে যথার্থ বটে; কিন্তু 
আপনি এ “বষয়ে আঁধক চন্তাকূল হবেন না। 
রাজমাহষীর কোপাঁশন শীঘ্রই 'নব্্বাণ হবে। 
দেখুন, আকাশমন্ডল কিছু চিরকাল মেঘাচ্ছন্ন 
থাকে না, প্রবল ঝাঁটকা কিছু চিরকাল বয় না। 

রাজা। সখে, তুমি মাঁহষাঁর প্রকাতি প্রকৃত- 
রূপে অবগত নও। তিনি অত্যন্ত আঁভ- 
মাননী। 

বদু। বয়স্য! যে স্ত্রীণপাতপ্রাণা, সে কি 
কখন আপনার পপ্রয়তমকে কাতর দেখতে 
পারে? | 

রাজা। সখে, তুমি কি বিবেচনা কর, যে 
আম রাজমাহষার 'নামত্তেই এতাদৃশ ভ্রাসত 
হয়েছি ঃ মৃগীর ভয়ে কি মৃগরাজ ভণত হয় ? 
যে কোমল বাহু পুষ্প-শরাসনে গুণযোজনায় 
ক্লান্ত হয়, এতাদ্শ বাহ্কে ক কেউ ভয় 
করে? 

বিদূ। তবে আপনার এতাদৃশ চন্তাকুল 
হবার কারণ ক? 

রাজা। সখে, যদ্যাপ রাণী এ সকল 
বৃত্তান্ত তাঁর 'পতা মহার্ধ শক্কাচার্যকে অবগত 
করান, তবে সেই মহাতেজাঃ তপস্বীর 
কোপাশ্নি হতে আমাকে কে উদ্ধার করবে ? 
যে হুতাশন প্রজ্বলিত হলে স্বয়ং ব্রহ্মাও 
কম্পায়মান হন, সে হৃতাশন হতে আম দুর্বল 
মানব কি প্রকারে পাঁরত্রাণ পাবো? (দীর্ঘ 
নশবাস পাঁরত্যাগ কারয়া) হায়! হায়! 
শাম্সঘ্ঠার পাণিগ্রহণ করে আম কি কুকর্ম্মই 
করোছি! (চিন্তা কারয়া) হা রে পাষণ্ড 
নব্বোধ অন্তঃকরণ! তুই সে নিরুপমা নারীকে 
কেমন করে নিন্দা কারস, যার সাঁহত তুই 

| মর্তযে স্বর্গভোগ করেছিস ? হা নিম্তুর! তুই 
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যে এ পাপের যথোচিত দণ্ড পাঁব, তার আর ' 
কোন সন্দেহ নাই! আহা, প্রেয়াস! যে ব্যন্তি 
তোমার নামত্তে প্রাণপর্য্যন্ত পারত্যাগগ করতে 
উদ্যত, সেই কি তোমার দুঃখের মূল হলো! 
হা চারুহাঁসাঁন! আমার অদৃস্টে কি এই ছিল! . 
হা প্রিয়ে! হা আমার হৃংসরোবরের পাঁদ্মান! 

[বদ্। বয়স্য! এ বৃথা খেদোন্ত করেন 
কেন? চলুন, আমরা উভয়ে মাহষীর মান্দিরে 
যাই, তিনি অত্যন্ত দয়াশলা, আর পাতি- 

মধুস্দন রচনাবলী 

কাঁপ। আজ্ঞা হাঁ। 
শুক্র! আহা, কি মনোহর নগরী! বোধ 

হয়, যেন বিশ্বকর্মা এ সকল অদ্রালিকা, 
৪৯০৯০ ০০০ 

কুবেরপুর অলকা আর প্রীতিকর বস্তু, 

| ইন্দ্রপুরী অমরাবতাঁকে লজ্জা দিবার 'নামত্তেই 
পাঁথবীতে নিম্মাণ করেছেন। 

কপি। ভগবন্, এ প্রাতচ্ঠানপুরী, বাহ 
বলেন্দ্র, রাজচক্রবর্তা নহুষপুত্র যযাতির 

পয়ায়ণা, তিনি আপনাকে এতাদৃশ কাতর ; উপয্বস্তই রাজধানী, কারণ, তাঁর তুল্য বেদ- 
দেখলে অবশ্যই ক্রোধ সম্বরণ করবেন। | বেদাপগপারগ পরধার্মিক, বীরশ্রেম্ভ রাজা 

রাজা। সখে, তুমি হি বিবেচনা কচ্যো, যে: পাঁথবীতে আর দ্বিতীয় নাই। তিনি মনুজেন্দ 
মাহষী এ পর্য্যন্ত এ নগরীতে আছেন ? 

বিদূ। (সসম্দ্রমে) সেকি মহারাজ ? তবে 
রাজমাঁহষী কোথায় ? 

রাজা । ভাই, তান সখী পাার্ণকাকে সঙ্গো 

লোম পল অলি 
পারে না। 

িদু। [্রস্ত হইয়া) মহারাজ! এ কি 
সব্বনাশের কথা! যদ্যাঁপ রাজ্ঞশ ক্রোধাবেশে ; 
দৈত্যদেশেই প্রবেশ করেন, তবেই ত সকল 
গেল! আপাঁন এ বিষয়ের 'ি উপায় করেছেন ? 

রাজা। আর কি করবো? আম জ্ঞানশন্য 

ও হতবুদ্ধি হয়ে পড়েছি, ভাই! 
বিদু। ক সর্বনাশ! মহারাজ, আর কি 

ীবলম্ব করা উচিত। চলুন, চলুন, আঁত ত্বরায় 
পবনবেগশালী অশ্বার্ডগণকে মাহষীর 
অন্বেষণে পাঠান যাকগে। কি সব্বনাশ! কি 
সব্বনাশ! 

[ উভয়ের প্রস্থান। 

ছিতীয় গর্ভাঙ্ক 

আতা থশাল। 

শূক্রাচার্যয ও কাঁপলের প্রবেশ 

শুক্র। আহা, ক রম্য স্থান! ভো কাঁপল! 
এঁ পাঁরদশ্যমানা নগরী ক মহাত্মা, মহাতেজাঃ, 
পরচ্তপৎ২ চন্দ্রবংশীয় সিরা রাজ- 
ধান 2 

২২ পরল্তপ- শন্রুকে যে নিগৃহীত করে। 

সকলের, মধ্যে দেবেন্দ্রের ন্যায় স্থাত করেন। 
শুরু । আমার প্রাণাধিকা পপ্রয়তমা দেব- 

যানকে এতাদ্শ সপান্রে প্রদান করা উত্তম 
কম্মই হয়েছে। 

কাঁপ। আজ্ঞা, তার সন্দেহ ক ? 
শুক্। বৎস, বহুঁদবসাবাধ আমার পরম 

 স্নেহপান্রশ দেবযানী চন্দরানন দর্শন কাঁর নাই 
এবং তার যে সন্তানদ্বয় জন্মেছে. তাদেরও 
দেখতে অত্যন্ত ইচ্ছা হয়। সেই জন্যই ত আম 
এদেশে আগমন করেছি; কিন্তু অদ্য ভগবান্ 
আ'দত্য প্রায় অস্তাচলে গমন কল্যেন; অতএব 
এ মুখ্য কালবেলার সময়; তা এই ক্ষণে 
রাজধানী প্রবেশ করা কোন ক্রমেই য্যাস্তীসদ্ধ 
নহে। হে বৎস, অদ্য এই নিকটবর্তরঁ আতাঁথি- 
শালায় বিশ্রামের আয়োজন কর। 

কাঁপ। প্রভু, যথা ইচ্ছা! 
শুক্র। বস! তুমি এ দেশের সমুদয় 
বিশেষরূপে অবগত আছ, কেন না, দেবযানশর 
পাণিগ্রহণকালে তুমিই রাজা যযাতিকে 
আহ্বানার্থে আগমন করোছিলে : অতএব তুমি 
কিং খাদ্য দ্রব্যাদি আহরণ কর। দেখ, এক্ষণে 
ভগবান্ মার্তশ্ড হলেন, 
আম সায়ংকালের সন্ধ্যাবন্দনাঁদ সমাপন 
কার। 

কাঁপ। ভগবন্! আপনার যেমন আভরুচি। 
[ কাঁপলের প্রস্থান। 

শুক্র। (স্বগত) যে পর্যান্ত কাঁপল 
। প্রত্যাগমন না করে তদবাঁধ আম এই বক্ষমূলে 
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উপাঁবষ্ট হয়ে দেবদেব মহাদেবকে স্মরণ কার। | আপন হস্তে খড়া তুলে আপনার মস্তকচ্ছেদ 
(বৃক্ষমূলে উপবেশন।) করোছি! আহা, যাকে রড্ব ভেবে আঁতযত্কে 

এ শে জন বা কইরা কে 
পার্ণ। (দেবযানীর প্রাত) মাহাষ! | (রোদন) হায় রে বাঁধ! তোর ক এই উচিত? 

আপনার মুখে যে আর কথাটি নাই! । আঁম এ দুরাচারের প্রাত অন্;রস্ত হয়ে ি 
দেব। সাঁখ, এ নিজ্জন স্থান দেখে আমার | দুচ্কম্মই করোছি। এমন পাত থাকা না থাক। 

অত্যন্ত ভয় হচ্যে। আমরা যে ক প্রকারে । দুই তুল্য; তা যেমন কর্ম, তেমনই ফল 
সেই দূরতর দৈত্যদেশে যাব, আর পাঁথমধ্যে যে । পেলেম। 

[ আমাঁদগকে কে রক্ষা করবে, তা ভাবলে আমার পীর্ণ। রাঁজ্ঞ! আপাঁন একে ত মহার্ধ- 
বক্ষঃস্থল সুখয়ে উঠে। কন্যা, তাতে আবার রাজগৃঁহণী, আপাঁন এইটি 

পূর্ণ। মাহষি! এ আমারও মনের কথা, | বিবেচনা করুন দেখি, আপনার দি এমন 
কেবল আপনার ভয়ে এ পর্যন্ত প্রকাশন করতে | অগ্রঙ্গল কথা সধবা হয়ে মুখেও আনা উচিত৷ 
পার নাই। আমার বিবেচনায়, আমাদের : _--(অদ্ধোন্ত।) 
রাজান্তঃপুরে ফিরে যাওয়াই উচিত। 1 দেব। সাঁখ, আমাকে তুমি সধবা বল 

দেব। (সক্রোধে) তোমার যাঁদ এমনই ইচ্ছা ; কেন? আমার কি স্বামী আছে? আমি আমার 
থাকে তবে যাও না কেন? কে তোমাকে বারণ : স্বামীকে শম্মিষ্ঠারুপ কালভুজত্গিনীর কোলে 
কচ? | সমর্পণ করে এসেছি! হা বিধাতঃ_মেচ্্গা- 
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হয়েছে। আমি আপনার নিতান্ত অনুগত, । পাীর্ণ। এ কি! এ ফি! রাজমাহষী যে 
আপাঁন যেখানে যাবেন, আমিও সেখানেই ; অচৈতন্য হলেন ? ওগো এখানে কে আছ, শগস্ 
ছায়ার ন্যায় আপনার পশ্চাদ্গামিনী হব। ৷ একটু জল আন ত! শীঘ্র! শীঘ্র! হায়! 

দেব। সাঁখ, তুম কি আমাকে এঁ পাপ | হায়! হায়! আম কি করবো! এ অপাঁরাঁচত 
নগরীতে ফিরে যেতে এখনও পরামর্শ দাও? :' স্থান! বোধ হয়, এখানে কেউ নাই। আমিই 
এমন নরাধম, পাষণ্ড, পাপন, কৃতঘয পুরুষের . বা রাজমাহ্ষীকে এমন স্থানে এ অবস্থায় 
মুখ কি আমার আর দেখা উচিত ? সে দুরাচার | একলা রেখে যমুনায় কেমন করে জল আনতে 
তার প্রেয়সী শাম্মম্ঠাকে লয়ে সুখে রাজ্যভোগ [নি কি হলো! কি হলো! হায় রে বিধাতা! 
করুক, সে শম্মিচ্ঠাকে রাজমাহষীঁপদে ; তোর মনে কি এই ছিল? যাঁর ইঙ্গিতে শত 
অভিষিন্তা করে তাকে লয়ে পরমসূখে কাল- ৷ শত দাস দাস করযোড়ে দণ্ডায়মান হতো, 
যাপন করুক! তার সঙ্গে আমার আর কি 1 'তাঁন এখন ধূলায় গড়াগাঁড় যাচোন, তবুও 
সম্পর্ক? তবে আমার দুইটি শশু সন্তান এমন একাঁট লোক নাই, যে তাঁর 'নকটে 
আছে, তাদের আমি আমার 'পন্রাশ্রমে শীঘ্র | একটু থাকে! আহা, এ দুঃখ ক প্রাণে সয় ? 
আনাবো। তারা দরিদ্র ব্রাহ্মণের দৌহিত্র, | (রোদন ।) 
তাদের রাজ্যভোগে প্রয়োজন কি? শম্মিচ্ঠার ] শুক্র। (গাব্রোথান ও অগ্রসর হইয়া) কার 
পশ্রেরা রাজ্যভোগে পরমানন্দে কালাতিপাত | যেন রোদনধ্বান শ্রাতিগোচর হচয না? 
করুক। আহা! আমার ক কুলগ্নেই সেই 
দুরাচার, দুঃশনীল, দুষ্ট পুরুষের সঙ্গে সাক্ষাৎ 
হয়েছিল! আমার অকান্নম প্রণয়ের কি এই 

(নিকটে আসিয়া পূর্ণকার প্রাতি) কল্যাণ! 
তুমি কে? আর 'কি জন্যেই বা এতাদৃশঈ কাতরা 
হয়ে এ নিজ্জন স্থানে রোদন কচ্যোঃ আর 

প্রীতফল? যাকে সৃশীতল চন্দনবৃক্ষ ভেবে : এই যে নারী ভূতলে পাঁততা আছেন, হীনই 
আশ্রয় কল্যেম, সে ভাগ্যক্রমে দ্্বিপাক ; বা তোমার কে 
বিষবৃক্ষ হয়ে উঠলো! হায়! হায়! আমার. পার্শিএ মহাশয়, এ পাঁরচয়ের সময় নয়। 
এমন দুম্্মীত কেন উপস্থিত হয়েছিল। আম ৷ আপনি অনঃগ্রহ করে কিপিং কাল এখানে 
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অবাস্থাত করুন, আম এ যমুনা হতে জল 
আন। 

[প্রস্থান। 

শুক্র। (স্বগত) এও ত এক আশ্চর্য্য 
ব্যাপার বটে। এ স্ব্রীলোকেরা মায়াবনশ 
রাক্ষসী-_কি যথার্থই মানবী, তাও ত 'কছু 
নির্ণয় কত্যে পার না। 

দেব। (কিং সচেতন হইয়া) হা দুরাচার 
পাষণ্ড! হা নরাধম! তুই ক্ষত্রিয় হয়ে ব্রাহ্মণ- 
কন্যাকে পেয়োছলি, তথাপি তোর 'কছমান্ত 
জ্ঞান হয় নাই। 

শুক্র। (স্বগত) কি চমৎকার! বোধ কার, এ 
স্লীলোকাঁট কোন পুরুষকে ভর্ঘসনা কারতেছে। 

দেব। যাও যাও! তুমি আত নিলক্জ, 
লম্পট পুরুষ, তুমি আমাকে স্পর্শ করো না: 
আম কি শাশ্মন্ঠা ঃ চণ্ডালে চণ্ডালে মিলন 
হওয়া উচিত বটে। আম তোমার কে? 
মধুস্বরা কোঁকিলা আর কর্কশকণ্ঠ কাক কি 
একত্রে বসাঁতি করতে পারে 2 শৃগালের সাহত 
ক সংহীর কখন মিন্রতা হয়? তুমি রাজ- 
চক্রবর্তী হলেই বা, তোমাতে আমাতে যে কত 
দূর বিভিন্নতা, তা কি তুমি ছুই জান নাঃ 
আম দেব-দৈত্য-পঁজত মহার্ধ শূক্রাচার্ধোর : 
কন্যা_(পুনঃম্ছবাপ্রাপ্তি।) 

শুক্র। (স্বগত) এ কি! আম ক নাদ্রুত 
হয়ে স্বপ্ন দেখতেছি 2 শিব! শিব! আর যে 
নিদ্রায় আবৃত আছি, তাই বা 'ক প্রকারে 
বাল? এ যে যমুনা কল্লোলিননীর শ্রোতঃকলরব 
আমার শ্রীতকুহরে প্রবেশ কচ্যে। এই যে 
নবপল্লবগণ মল্দমন্দ সুগন্ধ গন্ধবহের সাঁহত 
কোল করতেছে । তবে আম এ কি কথা 
শুনলেম 2 ভাল, দেখা যাক দোৌখ! এ নারী 
কে? অবগৃণ্ঠন খুলিয়া।। আহা! এ যে 
প্রাণাধকা বৎসা দেবযানী! যে অষ্টাদশ 
বর্ষাগ্রে শাঁশকলা ছিল, সে কালক্রমে পূর্ণচন্দ্রের 
শোভা প্রাপ্তা হয়েছে। তা এ দশায় এ স্থলে 
কি জন্যে ঃ আম যে কছুই 'স্থর কত্যে পাঁচ্য 
না, আমি যে জ্ঞানশন্য___অেব্বোন্ত।) 

পূর্ণিকার পুনঃপ্রবেশ 

পীর্ণ। মহাশয়, সরুূন সরুন,. আমি জল 
এনোছি। (মুখে জল প্রদান।) 

' রান্রি কি প্রভাতা হয়েছে? 

মধুসূদন রচনাবলী 

সখ পাার্ণকে! 
প্রাণে*ব্র কি 

দেব। (সচেতন হইয়া) 

 গাব্রোথান করে বাঁহর্গমন করেছেন? 
_ চতুর্দ্দক অবলোকন কাঁরয়া) আয় পার্ণকে! 
' এ কোন স্থান ? 

পাৃর্ণ। 'প্রয়সাখ! প্রথমে গাব্রোথান 
করুন, পরে সকল বৃত্তান্ত বলা যাবে। 

দেব। (গান্রোখথান ও শুক্রাচার্যকে অব- 
লোকন করিয়া জনান্তিকে) অয় পার্ণকে! 
এ মহাত্বা মহাতেজাঃ খাঁষতুল্য ব্যান্তট কে? 

শুরু । বংসে! আমাকে কি বস্মৃত 
। হয়েছো ? 

দেব।, ভগবন্! আপ্পান কি আজ্ঞা কচ্যেন ? 
শুক্র। বসে! বাল, আমাকে কি বিস্মৃত 

হয়েছো 2 | 
দেব। পেনরবলোকন কারয়া) আর্য! 

আপাঁন-__হা িতঃ! হা পিতঃ! (পদতলে 
পতন ও জানগ্রহণ।) "পতঃ, 'িবধাতাই দয়া 
করে এ সময়ে আপনাকে এখানে এনেছেন! 
(রোদন ।) 

শুক্র। কেন কেন? কি হয়েছে? আম যে 
এর মর্ম কিছুই বুঝতে পাঁচ্য না। তোমার 
কুশল সংবাদ বল। (উত্থাপন ও শরশ্চুম্বন।) 

দেব। হে পতঃ, আপাঁন আমাকে এ 
দুঃখানল হতে ত্রাণ করুন। (রোদন ।) 

শুক্ত। বংসে! ব্যাপারটা কি. বল দেখি? 
তুম এত চণ্চল হয়েছো কেন? এত যে ব্যস্ত 
সমস্ত হয়ে তোমাকে দেখতে এলেম, তা 
তোমার সাঁহত এ স্থলে সাক্ষাৎ হওয়াতে আমার 
হারষে বিষাদ উপাস্থত হলো. তুমি রাজ- 

' গাঁহণী, তাতে আবার কুলবধ্. তোমার কি 
রাজান্তঃপুরের বাহর্গাঁমনী হওয়া উীচত? 
তুমি এ স্থানে, এ অবস্থায় কি নামত্তে 2 

দেব। হে পিতঃ, আপনার এ হতভাঁগনশ 
দুহতার আর কি কুল মান আছে? 
(রোদন ।) 

শুক্র সেকি? তুমি কি উল্মন্তা হয়েছো ? 
(স্বগত) হা হতোহাস্ম! এ ক দুর্দৈব। 
(প্রকাশে) বংসে, মহারাজ ত কৃশলে আছেন 2 

দেব। ভগবন্, আপনি দেবদানবপাাঁজত 
_মহার্য। আপাঁন সে নরাধমের নামও ওল্ঠাগ্রেও 
। আনবেন না। 



শর্্মঘ্ঠা নাটক 

শুক্র। (সক্রোধে) রে দুম্টে পাপীয়াঁস! 
তুই আমার সম্মুখে পতিনিন্দা কারস? 

দেব। (পদতলে পতন ও জানহগ্রহণ) হে 
শিতঃ! আপনি আমাকে দ:ুজ্জয় কোপাঁশ্নতে 
দগ্ধ করুন, সেও বরণ ভাল; হে মাতঃ 
বসুন্ধরে! তুম অনগ্রহ করে আমাকে অন্তরে 
একট: স্থান দাও, আম আর এ প্রাণ রাখব না। 

শুক্র। (বিষগ্নবদনে) এ কি বিষম বিভ্রাট! 
বৃত্তান্তটাই ক, বল না কেন? 

দেব। (নিরুক্তরে রোদন)। 
শুক্র। আয় পার্ণকে! ভাল, তুমিই বল 

দোখ, কি হয়েছে? 
পার্ণ। ভগবন্' আম আর কি বলবো! 
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কি এই ইচ্ছা, যে আমি তোমার স্বামীকে 
আঁভশম্পাতে ভস্ম কার? 

দেব। না না, তাত! তা নয়, আপান সে 
দুরাচারকে জরাগ্রস্ত করুন যেন সে আর কোন 
কামিনীর মনোহরণ করতে না পারে। 

শুক্ত। (চিন্তা কাঁরয়া) ভাল! তবে তুমি 

আভিলাষ 'সদ্ধ হবে। 

দেব। গোব্রোখান করিয়া) পিতঃ, আমি ত 
আর সে দুরাচারের গৃহে প্রবেশ করবো না। 

শক্র। (ঈষং কোপে) তবে তোমার 
মনস্কামনাও 'সাদ্ধ হবে না। 

দেব। তাত! আপনার আজ্ঞা আমাকে 
দেব। (গান্রোথান করিয়া) পিতঃ! আমার । প্রাতপালন কত্যেই হবে; কিন্তু আমার 

দুঃখের কথা আর কি বলবো 2 আপিন যাকে : প্রার্থনাট যেন সুসিদ্ধ হয়;_সাঁখ পৃর্ণিকে, 
পুরুষোত্তম বিবেচনা করে আমাকে প্রদান 
করোছলেন, সে ব্যান্ত চণ্ডালাপেক্ষাও অধম। 

শুক্র। ক সর্বনাশ! এক কথা? 
দেব। তাত! সে দুশ্চারণ দৈত্যকন্যা 

শম্মিচ্ঠাকে গান্ধব্ব বিধানে পরিণয় করে 
আমার যথেন্ট অবমাননা করেছে। 

শুক্র। আঃ! এরই 'নামত্তে এত? তাই 
কেন এতক্ষণ বল নাই 2 বসে. গান্ধব্ব [বিবাহ 
করা যে ক্ষত্রিয়কুলের কুলরীতি, তা ক তুমি 
জান না? 

দেব। তবে ক আপনার দুহতা চিরকান্ 
সপত্রী-যন্ত্রণা ভোগ করবে? 

শুক্র। ক্ষান্রয় রাজার সাঁহত যখন তোমার 
পাঁরণয় হয়েছিল, তখাঁন আম জান, যে 
এরূপ ঘটনা হবে. তা পৃব্বেই এ বিষয়ের 
বিবেচনা উচিত ছিল! 

দেব। 'িতঃ, আপনার চরণে ধার, সে 
নরাধমকে আঁভশাপ দ্বারা উচিত শাঁস্ত প্রদান 
করুন (পদতলে পতন ও জানগ্রহণ)। 

শুক । (কর্ণে হস্ত দিয়া) নারায়ণ! 
নারায়ণ! বংসে! আমি এ কর্ম্ম কি প্রকারে 
কার? রাজা যযাঁতি পরম ধন্মশীল ও পরম 

দয়াল, পদ্রষ। 
দেব। তাত! তবে আমাকে আজ্ঞা করুন, 

আমি যম্নাসাললে প্রাণত্যাগ করি। 
শুক্। (স্বগত) এও তো সামান্য বিপান্ত 

নয়! এখন কার কি 2 (প্রকাশে) তবে তোমার 

তবে চল যাই। 
| দেবযানী & পার্ণকার প্রস্থান। 

শুক্ত। (স্বগত) অপত্যস্নেহের কি অদ্ভুত 
৷ শক্তি আবার তাও বাল, বিধাতার নিব্বন্ধ 
কে খণ্ডন করতে পারে 2 যযাতর জল্মান্তরে 

' কান পাপসণ্ার ছিল, নতুবা কেনই বা তার 
| এ আনস্ট ঘটনা ঘটবে 2 তা যাই, একট; নিভৃত 
স্থানে বসে বিবেচনা কার, এইক্ষণে কিরুপপ 
৷ কত্তব্য। 

[ প্রস্থান। 

তৃতীয় গভঙ্ক 

শম্মঘ্ঠা ও দেবিকার প্রবেশ 

দেবি। রাজনান্দান, আর বৃথা আক্ষেপ 
কল্যে কি হবে ?-আঁম একটা আশ্চর্যা দেখাছ, 
যে কালে সকলই পাঁরবর্ত হয়, কিন্তু দেব- 
যানীর স্বভাব চিরকাল সমান রৈল! এমন 
অসচ্চরিব্রা স্ত্রী ক আর দুটি আছে? 

শম্মি । সাথ, তুমি কেন দেবযানীকে নিন্দা 
কর? তার এ 'বষয়ে অপরাধ কিঃ যদ্যাপ 

আম কোন মহামূল্য রত্রকে পরম যত কার, 
আর যাঁদ সে রত্রকে কেউ অপহরণ করে, তবে 
অপহর্তকে কি আম তিরস্কার কার নাঃ 

দেবি। তা করবে না কেন? 
শার্্স। তবে সাঁখ. দেবযানীকে কি 

তোমার ভর্ঘসনা করা উচিত? পাঁতপরায়ণা 
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স্্ীর পাতি অপেক্ষা আর প্রিয়তম অমূল্য রত্ব 
ক আছে বল দোখ? (দীর্ঘীন*্বাস পাঁরত্যাগ 
কাঁরয়া) সাঁখ, দেবযানী আমার অপমান করেছে 
বলে যে আমি রোদন কচ্যি,তা তুমি ভেবো না। 
দেখ সখি, আমার কি দুরদন্ট! ক ছিলেম, 
কি হলেম! আবার যে কি কপালে আছে, তাই 
বা কে বলতে পারে? এই সকল ভাবনায় আম 
একেবারে জীবল্মৃত হয়ে রয়োছি! (দৌর্ঘ- 
নিবাস পারত্যাগ কাঁরয়া) প্রাণে*বরের সে 
চন্দ্রানন দর্শন না কল্যে আমি আর প্রাণধারণ 
কিরূপে করবো? সাঁখ, যেমন মৃগী তৃষণায় 

ব্যাকুলা হয়, প্রাণনাথ বিরহে আমার প্রাণও 
সেইরুপ হয়েছে! (অধোবদনে রোদন ।) 

দোব। রাজনান্দীনি, তুমি এত ব্যাকুল 
হইও না; মহারাজ আত ত্বরায় তোমার নিকটে 
আসবেন। 

শার্ম। আর সাঁখ! তুমিও যেমন, মিথ্যা 
প্রবোধ কি আর মন মানে? রোদন ।) 

দোব। পপ্রয়সাখ, তোমার কি কিছ মান্র 
ধৈর্য্য নাই 2 দেখ দোঁখ, কুমুদিনী 'দিবাভাগে 
তার প্রাণনাথ নিশানাথের বিরহ সহ্য করে; 
চক্রবাকীও তার প্রাণে*শবর বিহনে একাঁকিনী 
সমস্ত যাঁমনী যাপন করে; তা তুমি কি আর, 
সাঁখ, পাঁতাবিচ্ছেদ ক্ষণমান্র সহ্য করতে পার 
না? 

শার্্ম। প্রয়সখি, তুমি ক জান না, যে 
আমার হৃদয়াকাশের পূর্ণ শশধর চিরকালের 
নিমিত্তে অস্তে গিয়েছেন। হায়! হায়! আমার 
বিরহরজনী কি আর প্রভাতা হবে? (রোদন ।) 

দেব। প্রিয়সাথ, শান্ত হও, তোমার 
এরূপ দশা দেখে তোমার শিশু সন্তানগ্াীলও 

উচ্চৈঃস্বরে সব্বদা রোদন কচ্যে। 
শর্্মি। হা বিধাতঃ, দৌর্ঘনি*বাস পাঁর- 

ত্যাগ কাঁরয়া) আমার কপালে 'ক এই 'ছিল 2 
সাঁখ, তুমি বরণ গৃহে যাও, আমার িশ- 
গুলিকে সান্ত্বনা করগে, আমি এই নির্জন 
কাননে আরও একটু থেকে যাব। 

দোব। পপ্রয়সাখ, এ নিজর্দন স্থানে 
একাঁকনী ভ্রমণ করায় প্রয়োজন ক ॥ 

শার্ম। সাঁখ, তুমি কি জান না, যখন 

মধুসূদন রচনাবলী 

কুরাঁজ্গণন বাণাঘাতে ব্যাথতা হয়, তখন কি সে 
আর অন্যান্য হাঁরণীগণের সাহত আমোদ 
প্রমোদে কালযাপন করে থাকে? বরণ 'িজ্জন 
বনে প্রবেশ করে একাঁকনী ব্যাকুলাচত্তে 
ক্রনদদন করে, এবং সব্বব্যাপ অল্তর্যামী 
ভগবান্ ব্যতিরেকে তার অশ্রাজল আর কেহই 
দেখতে পান না। সাঁখ, প্রাণে*বরের বিরহবাণে 
আমারও হৃদয় সেইরৃপ ব্যাথত হয়েছে, আমার 
কি আর বিষয়্ান্তরে মন আছে? 

(নেপথ্যে১ট আয় দোঁবকে, রাজনন্দিনী 
কোথায় গেলেন লা? এমন দুরন্ত ছেলেদের 
শান্ত করা কি আমাদের সাধ্য ? 

শার্্ম। সাথ, এ শুন, তুমি শীঘ্র 
যাও। 

দোব। প্রিয়সাখ, এ অবস্থায় তোমাকে 
একাকিনী রেখে, আমি কেমন করেই বা যাই; 
কিন্তু কি কার, না গেলেও ত নয়। 

[ প্রস্থান। 

শর্র্ম। (স্বগত) হে প্রাণেশবর, তোমার 
বিরহে আমার এ দশগ্ধ-হৃদয় যে কিরূপ চণ্চল 
হয়েছে, তা আর কাকে বলবো । দৌর্ঘীনশবাস) 
হে প্রাণনাথ, তুমি কি এ অনাথাকে জন্মের মত 
পাঁরত্যাগ করলে ? হে জীবিতনাথ, তোমাকে 
সকলে দয়াঁসন্ধু বলে, কিন্তু এ হতভাগিনশর 
কপালগ্ণে কি তোমার সে নামে কলগুক 
হলো? হে রাজন্, তুমি দারদ্রকে অমূল্য রত্ব 
প্রদান করে, আবার তা অপহরণ করলে ? 
অন্ধকার রান্রে আত পথশ্রান্ত পাঁথককে 

কাননে এনে, দীপ নির্বাণ করলে ? (বৃক্ষতলে 
উপাস্থত হইয়া) হা ভগবন্ অশোকবৃক্ষ, 
তুমি কত শত কান্ত বিহঙ্গমচয়কে আশ্রয় 
দাও, কত জন্তুগণ তপনতাপে তাত হয়ে 
তোমার আশ্রয় গ্রহণ করলে, সুশীতল ছায়া- 

পরোপকারী; অতএব তুমিই ধন্য! হে তরুবর, 
যেমন 'পতা কন্যাকে বরপান্রে প্রদান করে, 
তুমিও আমাকে প্রাণেশবরের হস্তে তদ্দুপ 
প্রদান করেছ, কেন না, তোমার এই সুস্নিগ্ধ 
ছায়ায় তিনি এ হতভাগনীর পাণিগ্রহণ করেন। 
হে তাত, এক্ষণে এ অনাথা হতভাগিনশকে 
আশ্রয় দাও। (রোদন) আহা! এই বৃক্ষতলে 
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প্রাণনাথের সাহত কত যে সুখভোগ করোছি, | সেইর্প প্রকতিও এ স্বচ্ছ সরোবরসাললে 'নিজ 
তা বলতে পার না। (আকাশ প্রাত দৃষ্টিপাত ; শোভা প্রাতাঁবাম্বিত দেখে প্রফাল্লিত হয়েছে। 
জিপি ০6১৭ ০০ ন পু 
গেল! হে প্রভো নিশানাথ, হে নক্ষত্রমণ্ডল, হে | তপাস্বনীর ন্যায় মৌনব্রত অবলম্বন করেছেন। 
মন্দ মলয়সমশীরণ, তোমাদের সম্মুখে আমি | শত শত খদ্যোতিকাগণ উজ্জ্বল রত্ররাজণীর 
পূর্বে যে সকল সুখান্ভব করেছি, তা কি | ন্যায় দেদীপ্যমান হয়ে পল্লব হতে পল্লবান্তরে 
আমার জল্মের মত শেষ হলো ? (চিন্তা করিয়া) | শোভিত হচ্যে। হে বিধাতঃ, তোমার এই 'বপুল 
কি আশ্চর্য! গত সুখের কথা স্মরণ হলে | সৃম্টিতে মনৃষ্যজাঁতি ভিন্ন আর সকলেই 
দবগুণ দুঃখবৃদ্ধি হয় বৈ নয়। সখী! (চিন্তা কাঁরয়া গমন।) মাহষীর 

নত * অন্বেষণে নানা দিকে রথী আর অশবারুঢগণকে 
। ত প্রেরণ করা গিয়াছে, কিন্তু এ পর্যন্ত তাঁর 
| কোন সংবাদ পাওয়া যায় নাই! তা বৃথা ভেবেই 
[বাআর কি ফল? বিধাতার মনে যা আছে তাই 

[ ঝিঝোটী-_তাল মধ্যমান ] 

এই তো সে কুসৃম-কানন গো, 
পাইয়েছিলেম যথা পুরুষরতন। 

সেই পূর্ণ শশধরে, সেইরূপ শোভা ধরে, ৷ হবে। কিন্তু আমি প্রাণেশ্বরী শম্মিন্ঠাকে এ 
সেই মত 'িকবরে, স্বরে হরে মন। ৷ মুখ আর কক প্রকারে দেখাবো? আহা! আমার 

সেই এই ফুলবনে, মলয়ার সমীরণে, দরে প্রেরণ যে কত অপমান সহ্য 
সুখোদয় যার সনে, কোথা সেই জন? | করেছেন, তা মনে হলে হৃদয় বিদীর্ণ হয়! 

প্রানাথে নাহ হোর, নয়নে বারষে বার, | (পাঁররুমণ।) এ বৃক্ষতলে প্রাণেশ্বরীর পাশি- 
এত দুঃখে আর নার ধারতে জীবন গ্রহণ রা । আহা, সে দিন কি শুভ 

আমরা এই স্থানে গানবাদ্যে যে কত | দিনই হয়োছিল। 

সখলাভ করেছি, তার পরিসীমা নাই, কিন্তু | শার্্স। গান্রোথান কাঁরয়া) দেবযানীর 
এক্ষণে সে স*খান*ভব কোথায় গেল £ আহা! | কোপে আমি বাল্যাবস্থাতেই রাজভোগে বাতা 
কি চমৎকার ব্যাপার! সেই দেশ, সেই কাল, সেই | হই, এক্ষণে সেই কারণে আবার ক প্রিয়তম 
আম, কেবল প্রাণে*বর ব্যতিরেকে আমার | প্রাণেশবরকেও হারালেম! হা 'বিধাতঃ, তুমি 
সকলই অসুখ । বাণার তার 'ছল্ন হলে তার ; আমার সংখনাশার্থেই ক দেবযানীীকে সৃষ্ট 
যেমন দশা ঘটে, জীবিতেশ্বর বহনে আমার | করেছো? দেখর্ঘীনম্বাস।) 
অল্তঃকরণও আবকল সেইরপ হয়েছে। আর | রাজা। শেশ্মঘ্ঠাকে দেখিয়া সচাঁকতে) 
না হবেই বা কেন? জলধরের প্রসাদ-অভাবে । এ কি? এই যে আমার প্রাণাঁধকা "প্রয়তমা 
কি তরাঙ্গণী কলকলরবে প্রবাহতা হয়? হে | শার্ম্১- এখানে রয়েছেন। 
প্রাণনাথ, তুমি কি এ অনাথা অধীনীকে | শাম্ম। (রাজাকে দেখিয়া ও রাজার 
একেবারে বিদ্মত হলে? যে যৃথত্রম্টী : 'নকটবার্তনী হইয়া এবং হস্ত গ্রহণ কাঁরয়া) 
কুরাঙ্গণশ মহৎ গারবরের আশ্রয় পেয়ে কিনি প্রাণনাথৎ, আম কি 'নাদ্রত হয়ে স্বপ্ন 
সুখী হয়োছল, তাগারুমে 'গাররাজ ?ি তাকে  দেখতোছলোম, না কোন দৈবমায়ায় বমুণ্ধা 
আশ্রয় দিতে একান্ত পরাঞ্মুখ হলেন! ; ছিলেম: নাথ, আঁম' যে আপনার চন্দ্রদন 
(অধোবদনে উপবেশন।) | আর এ জল্মে দর্শন করবো, এমন কোন 

প্রত্যাশা ছিল না। 
রাজার একান্তে প্রবেশ | রাজা । কান্তে, তোমার 'নকটে আমার 

রাজা। ্বে্গত)ট আহা! নিশাকরের | আসতে আত লজ্জা বোধ হয়। 
নিম্মল কিরণে এ উপবনের কি অপরুপ শর্র্স। সে কি নাথ? 
শোভা হয়েছে। যেমন কোন পরমস্দন্দরী রাজা। প্রিয়ে, আমার নিমিত্ত তুমি কি না 
নবযৌবনা কাঁমনশ 'বিমল দর্পণে আপনার ; সহ্য কবেছো ? 
অনুপম লাবণ্য দর্শন করে পুলাকিত হয়, অদ্য: শাঁ্স। জাীবতনাথ, দুঃখ ব্যতিরেকে ক 
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সুখ হয়ঃ কঠোর তপস্যা না কল্যে ত কখন ' 
স্বর্গলাভ হয় না! 

রাজা। আবার দেখ, মাহষী ক্রোধান্বিত 

হয়ে 
শার্। (অভিমান সহকারে রাজার হস্ত 

পারত্যাগ কারয়া) 
আতত্বরায় এ স্থান হতে গমন করুন; কি 
জানি, এখানে মাহষীর আগমনেরও সম্ভাবনা 
আছে! 

রাজা। (শার্্মন্ভার হস্ত গ্রহণ কারয়া) 
প্রিয়ে, তুমিও কি আমার প্রাত প্রাতিকূল হলে ? 

আর না হবেই বা কেন? বাধ বাম হলে 
সকলেই অনাদর করে। 

শা্্ম। প্রাণেশবর, আপনি এমন কথা মূখে 
আনবেন না। বিধাতা আপনার প্রাত কেন 
বিমুখ হবেন? আপনার আঁদত্যতুল্য প্রতাপ, 
কুবেরতুল্য সম্পাত্ত, কন্দর্পতুল্য রূপলাবণ্য_ 
আর তায় আপনার মাঁহষাঁও দ্বিতীয় লক্ষয়শ- 
স্বরূপা। 

রাজা । প্রয়ে, রাজমাহষীর কথা আর 
উল্লেখ করো না, তিনি প্রাতিজ্ঞানপুরাঁ পাঁরত্যাগ 
করে কোন্ দেশে যে প্রস্থান করেছেন, এ 
পর্যান্ত তার কোন উদ্দেশই পাওয়া যায় নাই। 

শাম্ম। সে আবার ক, মহারাজ ? 

রাজা। 'প্রয়ে, বোধ হয়, তিনি রোষাবেশে ; আর আমার প্রাণ কেমন কচ্যে; অদ্যাবাঁধ 
[পন্রালয়ে গমন করে থাকবেন। 

শার্স। এ ক সব্ববনাশের কথা! আপাঁন 
এই মুহূত্তেই রথারোহণে দৈত্যদেশে গমন 
করুন, আপনি কি জানেন না, যে গুরু 
শাক্রাচার্যা মহাতেজস্বা ব্রাহ্মণ! তাঁর এত দূর 
ক্ষমতা আছে, যে তান কোপানলে এই 
'ন্রভুবনকেও ভস্ম করতে পারেন। 

রাজা। 'প্রয়ে, আম সকলই জান, কিন্তু 
তোমাকে একাঁকনী রেখে আম দৈত্যদেশে ত 
কোন মতেই গমন কত্যে পার না। ফণী কি 
[শিরোমাণ কোথাও রেখে দেশান্তরে যায় ? 

শার্। প্রাণনাথ, আপাঁন এ দাসীর 

উদর পোষণ করবো । আপাঁন কি গুরদকোপে 
এ বপুল চন্দ্রবংশের সব্বনাশ কত্যে উদ্যত 
হয়েছেন ? 

মহারাজ. তবে আপাঁন 

মধুসূদন রচনাবলশ 

রাজা। প্রাণে*বর, তোমাপেক্ষা চন্দ্রবংশ 
কি আমার প্রিয়তর হলো? তুমি আমার: 
(স্তব্ধ ।) 

শার্ম। এ কি! প্রাণবল্পভ যে অকস্মাং 
নিস্তব্ধ হলেন! কেন, কেন, কি হলো ? 

রাজা। প্রিয়ে, যেমন রণভূমিতে বক্ষঃস্থলে 
শেলাঘাত হলে পাঁথবী একবারে অন্ধকারময় 
বোধ হয়, আমার সেইরূপ (ভূতলে অচেতন 

হইয়া পতন।১ 
শার্্ম। (ক্োড়ে ধারণ কারয়া) হা প্রাণ- 

নাথ! হা দাঁয়ত! হা প্রাণেশবর! হা রাজ- 
চক্রবার্তন্! তুমি এ হতভাগনীকে কি 

যথার্থই পাঁরত্যাগ করলে ? ডেচচৈঃস্বরে রোদন) 
হায়! হায়! বিধাতঃ, তোমার মনে কি এই 
ছিল! হা রাজকুলতিলক! 

দোবকার পুনঃপ্রবেশ 

দেবি। প্রিয়সাঁখ, তুমি কি 'নামত্তে__ 
(রাজাকে অবলোকন করিয়া) হায়! হায়! হায়' 
এ কি সব্বনাশ! এ পূর্ণ শশধর ধূলায় 

। লুশ্ঠিত কেন? হায়! হায়! এ কি সব্বনাশ! 
রাজা। (কিণ্িং সচেতন হইয়া এবং 

মৃদুস্বরে) প্রেয়াস শার্্মন্ঠে! আমাকে জল্মের 
। মত বিদায় দাও, আমার শরীর অবসন্ন হলো, 

আমার জীবন-আশা শেষ হলো। 
শার্ম। (সজলনয়নে) হা প্রাণে*বর, এ 

' অনাথাকে সঙ্গে কর! আমি মাতা, পিতা, বন্ধু- 
বান্ধব সকলই পাঁরত্যাগ করে কেবল আপনারই 
শ্রীচরণে শরণ লয়োছ! এ নিতান্ত অনুগত 
অধাীনীকে পাঁরত্যাগ করা আপনার কখনই 

' উচিত নয়। 
দোব। ীপ্রয়সাখ, এ সময়ে এত চণ্চল হলে 

হবে না! চল, আমরা মহারাজকে এখান থেকে 
লয়ে যাই। 

শীর্্ম। সাঁখ, যাতে ভাল হয় কর, আমি 
' জ্ঞানশূন্য হয়োছি। 

নামত্তে আঁধক চিন্তা করবেন না; আম 

| 

[ উভয়ের রাজাকে লইয়া প্রস্থান। 

বিদূষকের প্রবেশ 

বিদূ। কের্ণপাত কাঁরয়া স্বগত) এ কি? 
রাজান্তঃপুরে যে সহসা এত ক্রন্দনধবান আর 



শা্মষ্ঠা নাটক 

হাহাকার শব্দ উঠলো, এর কারণ 'ি? প্রয় 

বয়স্যেরও অনেকক্ষণ হলো, দর্শন পাই নাই, 
ব্যাপারটা কি? দ্বারপালের নকট শুনলেম, | 
যে মাহষী পার্ণকার সাহত আপন মান্দরে 
প্রবেশ করেছেন. তা তাঁর নিমিত্তে ত আর কোন 
চিন্তা নাই_তবে এ কি? 

একজন পাঁরচারকার প্রবেশ 

পার। হায়! হায়! কি সব্বনাশ! হারে 
পোড়া বাধ! তোর মনে ক এই ছিল? হায়! 

হায়! কি হলো? 
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এখানকার বৃত্তান্ত এত ত্বরায় ক প্রকারে 
জানতে পাল্যেন ? 

মন্ত্রী। (দীর্ঘন*বাস) এ সকল দৈবঘটনা। 
তান এত 'দনের পর অদ্য সায়ংকালে এ 
নগরীতে স্বয়ং এসে উপাস্থত হয়েছেন। 

বিদূ। তবে ত দৈবঘটনাই বটে! তা এখন 

বদ । চলুন, তবে আঁমও আপনার সঙ্গে 
যাই। হায়! হায়! হায়! কি সর্বনাশ! আর 

বিদু। ংব্যগ্রভাবে) কেন কেন ব্যাপারটা | আমার জীবন থাকায় ফল ক? মহারাজ, 
কিঃ ৃ 

পঁরি। তুমি কি শুন নি না কিঃ হায়! 
হায়! কি সব্বনাশ! আমরা কোথায় যাব ? 
আমাদের ক হবেঃ (রোদন কাঁরতে করিতে 
বেগে প্রস্থান |) 

[বদ । (স্বগত) দূর মাগী লক্ষমীছাড়া ? 
তুই ত কে'দেই গোল, এতে আমি ক 
বুঝলেম ? (চিন্তা কাঁরয়া) রাজপুরে যে কোন 
বিপদ উপাঁস্থত হয়েছে, তার আর সংশয় 

মন্ত্রীর প্রবেশ 

মহাশয়, ব্যাপারটা ক 2 
মন্ত্রী। (সজলনয়নে) আর ক বলবো? 5 

কালসর্প-__(অর্রধধোন্ত।) 
বদ । সে কি? মহারাজকে কি সর্পে 

দংশন করেছে না কি? 
ন্লী। সর্পই বটে! মহারাজকে যে কাল- 

সর্পে দংশন করেছে, স্বয়ং ধন্বন্তরও তার 
বিষ হতে রক্ষা করতে পারেন না; আর 
ধন্বন্তারই বা কে? স্বয়ং নীলকণ্ঠ সে বিষ 
বকণশ্ঠে ধারণ কত্যে ভীত হন 2 (দশর্ঘীনশ্বাস 
পরিত্যাগ |) 
বদ । মহাশয়, আমি ত কিছুই বুঝতে 

পাল্যেম না। 
মন্তী। আর বুঝবে কি? গুরু শুক্রাচার্যয 

মহারাজকে আভিসম্পাত করেছেন। 
বদ কি সর্বনাশ! তা মহার্ঘ ভার্গব 

আপাঁনও যেখানে, আমিও আপনার সঙ্গে: তা 
আম আর প্রাণধাবণ করবো না। 

[ উভয়ের প্রস্থান। 

রাজ্ঞী দেবযানী এবং পুুর্ণিকার প্রবেশ 

পার্ণ। রাজমাহযষ, আর বৃথা আক্ষেপ 
করেশ কেন ? যে কর্ম্ম হয়েছে তার আর উপায় 
কি? 

রাজ্জঞী। হায়! হায়। সাঁখ. আমার মতন 
চণ্ডাঁলনী ক আর আছে 2? আম আমার হৃদয়- 
নাধ সাধ করে হারালেম, আমার জাীবনসব্র্বস্ব- 
ধন হেলায় নস্ট কল্যম। পাঁতভান্ত হতেও ক 
আমার ক্রোধ বড় হলো? হায়! হায়! আমি 
স্বেচ্ছাক্রমে আপনার মল্মথকে ভস্ম কল্যেম! 
হে জগন্মাতঃ বসুন্ধরে! তুম আমার মতন 
পাপশষ্সণ স্তর ভার যে এখনও সহ্য কচ্যো ? 
হে প্রভো নিশানাথ! তোমার সৃশতল কিরণ 
যে এখনও আমাকে আঁগ্ন হয়ে দগ্ধ করচে না? 
সাঁখ, শমনও কি আমাকে বিস্মৃত হলেন ? 
হায়! হায়! হা আমার কন্দর্প! আম কি 
যথার্থই তোমাকে ভস্ম কল্যেম? (রোদন ।) 

পৃর্ণ। রাজমাহাষ, রাতিপাঁত ভস্ম হলে, 
রাতি দেবী যা করেছিলেন আপাঁনও তাই 
করুন। যে মহেশবর, কোপানলে আপনার 
কন্দর্পকে দগ্ধ করেছেন, আপাঁন তাঁরই শ্রীচরণে 
শরণাপন্ন হন।২০ 

রাজ্ঞী। সাথ, আম এ পোড়া মুখ আর 
ভগবান মহার্ষধ জনককে ক বলে দেখাবো 2 

২৩ পোঁরাণিক প্রসঙ্গ । কািদাসের কুমারসম্ভবে এর সংন্দর বর্ণনা আছে। 



৩৬ 

হা প্রাণনাথ, হা রাজকুলাতিলক! হা নরশ্রেষ্ঠ! 
হায়! হায়! হায়! আমি এ কি কল্যম! 

(রোদন ।) 
পূর্ণ। দেব, চলুন, আমরা পুনরায় 

মহার্ধর নিকটে যাই। তা হলেই এর একটা 
উপায় হবে। 

রাজ্ঞবী। সখি, আমার এ পাপ হৃদয় কি 
সামান্য কঠন। এ যে এখনও বদীর্ণ হলো না! 
হায়! হায়! প্রাণনাথ আমাকে বল্যেন-__-প্রেয়াসি, 
তুমি আমাকে বিদায় দাও, আম বনবাসা হয়ে 
তপস্যায় এ জরাগ্রস্ত দেহভার পারত্যাগ করি ।” 

আহা! নাথের এ কথা শুনে আমার দেহে 
এখনও প্রাণ রৈলো! (রোদন।) 

পৃর্ণ। মহিষি, চলুন, আমরা ভগবান্ 
তাতের নিকটে যাই। তিনিই কেবল এ রোগের | 
ওষধ দিতে পারবেন। এখানে বৃথা আক্ষেপ 
কল্যে কি হবে? 

[রাজ্ঞীর হস্ত ধারণ করিয়া প্রস্থান। 

ইতি চতুর্থাঙ্ক 

পণ্মাঞ্ক 

প্রথম গভণঙ্ক 

িদূষক এবং কাতিপয় নাগাঁরকের প্রবেশ 

বিদু। আঃ! তোমরা যে 'বরন্ত কল্যে?ঃ 
তোমরা কি উল্মত্ত হয়েছ? এ দেখ দোঁখ, 
সূ্যদেবের রথ আকাশমণ্ডলের মধ্যভাগে 

অবাস্থত হয়েছে, আর এই পথপ্রান্তের বৃক্ষ- | 

সকলও ছায়াহীন হয়ে উঠলো। তোমরা কি এ 
রাজধানীর সব্বনাশ করবে না কঃ 

প্রথ। কেন মহাশয় ? 
বদ । কেন কি ? কেন, তা আবার জিজ্ঞাসা 

কচ্যো 2 বেলা প্রায় দুই প্রহরের আঁধক হয়েছে, 
আমার এখনও স্নান আহক, আহারাঁদ ছুই 
হলো না! যদি আমি ক্ষুধায় কি তৃষ্কায় ব্যাকুল 
হয়ে, কি জান, হঠাং এ রাজ্যকে একটা আঁভ- 
শাপ দয়ে ফেলি তবে কি হবে, বল দোঁখ? 

প্রথ। (সহাস্যবদনে) হাঁ, তা,যথার্থ বটে! : 
তা এর মধ্যে দুই প্রহর কি, মহাশয়? এ 
দেখুন, এখনও সূর্যদেব উদয়াগারর [শখর- 

মধুসূদন রচনাবলী 

দেশে অবাষ্থাত কচ্যেন। আর শিশিরাবন্দু 
সকল এখন পর্যন্তও মুস্তাফলের ন্যায় পন্রের 
উপর শোভমান হচ্যে। 

বিদ্। বিলক্ষণ! তোমরা ত সকল জান! 
(উদরে হস্ত দিয়া) ওহে, এই যে ব্রাহ্মণের 
| উন দেখ টি সম কতো টম 
। হতেও সুপটু। আর তোমরা এ ব্যান্তটে যে 
৷ কে, তা ত চিনলে না; ইনি যে সর্য্যাসদ্ধান্ত 
বিষয়ে আর্ধ্যতট্রের পিতামহ । 
ূ প্রথ। তার সন্দেহ কি? আপাঁন যে একজন 
' মহাপাণ্ডিত মনুষ্য, তা আমরা সকলেই 
| বিলক্ষণ জানি। 
| দ্বিতট। স্বেগত) এ ত দেখাঁচ, নিতান্ত 
৷ পাগল, এর সঙ্গে কথা কইলে সমস্ত দিনেও ত 
। কথার শেষ হবে না। (প্রকাশে) সে যা হোৌক 
মহাশয়, মহারাজ যে কিরূপে এ দন্ত 
৷ আভশাপ হতে পরিত্রাণ পেলেন, সে কথাটার 
। যে কোন উত্তর দিলেন না? 
'. ধিদ্। সেহাস্য বদনে) ওহে, আমরা উদর- 
দেবের উপাসক, অতএব তাঁর পূজা না দিলে 

। আমাদের নিকট কোন কম্্মই হয় না। বিশেষ 
' জান ত, যে সকল কার্য্যেতেই অগ্রে ব্রাহ্মণ- 
। ভোজনটা আবশ্যক। 
| দিবতী। (হাস্যমুখে) হাঁ, তা গোরাহ্মণের 
৷ সেবা ত অবশ্যই কর্তব্য। 

৷ বদ । বটেঃ তবে ভালই হলো; অগ্রে 
আম ভোজন করবো, পরে তুম স্বয়ং প্রসাদ 

। পেলেই তোমার গো্রাক্মণ দুইয়োর সেবা করা 

হব 
|. প্রথ। এ যে মল্ত্ী মহাশয় এ দিকে 
৷ আসচেন। 

বিদূ। ও কি ও? তোমরা কি এখন 
আমাকে ছেড়ে যাবে না কি? এ কি? ব্রাহ্মণ- 
সেবা ফেলে রেখে গোসেবা আগে ? হ্যা দেখ, 
আশা 'দয়ে না দলে তোমাদের ইহকালও নাই 
! পরকালও নাই। 

| দ্বিতী। হোস্যমুখে) না, না. আপনার সে 
৷ ভয় নাই। 

মন্ত্র এবং কাঁতপয় নাগাঁরকের প্রবেশ 

প্রথ। আসতে আজ্বা হোক, মহাশয়! 

| মহারাজ যে ক প্রকারে আরোগ্য হয়েছেন, 



শ্ন্ঠা নাটক 

সেইটে শুনবার জন্যে আমরা সকলেই ব্যস্ত 
হয়েছ, আপাঁন আমাদের অন:গ্রহ করে বলুন 
দেখি। 

মন্তী। মহাশয়! সে সব দৈব ঘটনা, 
স্বচক্ষে না দেখলে ব*বাস হবার নয়। রাণী 
মহারাজের সেইরূপ দুদ্রশা দেখে দুঃখে 
একবারে উল্মস্তার ন্যায় হয়ে উঠলেন; পরে 
তাঁর 'প্রয় সখী পার্ণকা তাঁকে একান্ত কাতরা 
ও অধাীরা দেখে পুনরায় মহার্ধর নিকটে নিয়ে 
গেলেন । রাজমাহষাঁ আপনার জনকের সমীপে 
নানাবিধ বিলাপ কল্যে পর, খষরাজের অন্তঃ- 
করণ দুহিতাস্নেহে আর্দ্র হলো, এবং 'তাঁন 
বল্যেন, বসে, আমার বাক্য ত কখন অন্যথা 

এই বলি, যাঁদ মহারাজের কোন পাত্র তাঁর 
জরাভার গ্রহণ করে, তা হলেই কেবল তান 
এ ীবপদ্ হতে নিস্তার পান, এ ভিন্ন আর 
কোন উপায় নাই। রাণণ এ কথা শ্রবণমান্রেই 
গৃহে প্রত্যাগমন করলেন এবং মহারাজকেও এ 
সকল বৃত্তান্ত অবগত করালেন। অনন্তর রাজা 
প্রফুল্লচিন্তে স্বীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র যদুকে আহবান 

আভিশাপে আমি জরাগ্রস্ত হয়ে অত্যন্ত ক্লেশ 
পাঁচ্য; তুমি আমার বংশের তিলক, তম আমার 
এ জরারোগ সহম্্র বংসরের 'নামন্তে গ্রহণ কর, 
তা হলে আম এ পাপ হতে পারন্রাণ পাহ। 
আমার আশীব্বাদে তোমার এ সহমত বংসর 

শ্রোতের ন্যায় আতি ত্বরায় গত হবে। হে 
প্রিয়তম! জরারোগ হতে পারন্রাণ পেলে আমার 
পুনজন্ম হয়, তা তুমি আমাকে এই ভিক্ষা 
দাও, আমাকে এ পাপ হতে ফিয়ংকালের জন্যে 
মুন্ত করো। 

প্রথ। আহা! কি দুঃখের বিষয়! মহাশয়, 
এতে রাজপুত্র যদ কি বললেন? 

মন্মী। রাজকুমার যদ পিতার এরুপ বাক্য 
শ্রবণে বিরস বদনে বল্যেন, হে 'িতঃ, জরা- 
রোগের ন্যায় দুঃখদায়ক রোগ আর পৃথিবীতে 
কি আছে? জরারোগে শরীর নিতান্ত দুর্বল 
ও কুৎীসত হয়, ক্ষুধা ি তৃষ্কার কিছু মান্র 
উদ্রেক হয় না, আর সমস্ত সুখভোগে এককালে 
বাত হতে হয়; তা 'পতঃ, আপাঁন আমাকে 
এ বিষয়ে ক্ষমা করদন। 

২৩৭ 

প্রথ। ইঃ! কি লজ্জার কথা! এতে মহারাজ 
ক প্রত্যুত্তর দিলেন ? 

মন্ত্ী। মহারাজ যদুর এই কথা শুনে 
তাকে সরোষে এই আভসম্পাত প্রদান কল্যেন, 
যে তাঁর বংশে রাজলক্ষন্নী কখনই প্রাতষ্ঠিতা 
হবেন না। 

প্রথ। হাঁ এ উচিত দণ্ডই হয়েছে বটে, 
তার আর সংশয় নাই। তার পর মহাশয় 2 

মন্লী। তার পর মহারাজ ক্রমে আর তিন 
সন্তানকে আনয়ন করে এইরূপ বল্যেন, তাতে 
সকলেই অস্বীকার হওয়াতে মহারাজ ক্রোধা- 
ন্বিত হয়ে সকলকেই আভশাপ 'দিলেন। 

দিবতী। মহাশয়, কি সর্বনাশ! তার পর? 
তার পর? 

[বদৃ। আরে, তোমরা ত এক “তার পর” 

বলে নিশ্চিন্ত হলে, এখন এত বাক্যব্য় কত্যে 
কি মন্ত্রী মহাশয়ের জহর পাঁরশ্রম হয় নাঃ 
তা উনি দেখাছ পণ্চানন না হলে আর 
তোমাদের কথার পাঁরশেষ কত্যে পারেন না। 

মন্তী। অনন্তর মহারাজ এ চার পুত্রের 
ব্যবহারে যে ক পর্য্যন্ত দুঃখিত ও বিষণ্ন 
হলেন, তা বলা দুঃসাধ্য। 'তাঁন একবারে 
নিরাশ হয়ে অধোবদনে চিন্তাসাগরে মগ্ন 
হলেন। তার পর সব্বকানষ্ঞঠ পূত্র পুরু 
পিতার চরণে প্রণাম করে বললেন, 'িতঃ, 
আপাঁন কি আমাকে বালক দেখে ঘৃণা কল্যেন ? 
আপনার এ জরারোগ আম গ্রহণ করতে 
প্রস্তুত আছি, আপাঁন আমাতে এ রোগ সমর্পণ 
করে স্ব্ছন্দে রাজভোগ করুূন। আপাঁন 
আমার জাবনদাতা,_-আপনি এ আত সামান্য 
কর্মে যাঁদ পাঁরতৃস্ত হন, তবে এ অপেক্ষা 
আমার আর সৌভাগ্য কি আছে? মহারাজ 
পুত্রের এই কথা শুনে একবারে যেন গগনের 
চন্দ্র হাতে পেলেন আর পুত্রকে অসংখ্য 
ধনাবাদ 'দয়ে কোলে নিলেন। 

প্রথ। আহা! রাজকুমার পুরুর কি শুভ 
লগ্নে জল্ম! | 

মল্ত্রী। মহারাজ পরম পারিতুষ্ট হয়ে 
পূন্রকে এই বর দিলেন, যে পন্ত্র, তুমি পৃথিবীর 
অধীম্বর হবে এবং তোমার বংশে রাজলক্ষনী 
কারাবদ্ধার ন্যায় চিরকাল আবদ্ধা থাকবেন। 

'প্রথ। মহাশয়! তার পর? 
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মন্পমী। তার পর আর কি? মহারাজ 
জরাম্যন্ত হয়ে পুনরায় রাজকর্মমে নিষ্যস্ত 
হয়েছেন। আহা! মহারাজ যেন কন্দর্পের ন্যায় 
ভস্ম হতে পুনব্্বার গান্রোথান করলেন; এ কি 
সামান্য আহনাদের বিষয় । 

প্রথ। মহাশয়, আমরা আপনার 'নকট এ 
কথা শুনে এক্ষণে যথার্থ প্রত্যয় কল্যেম। তবে 
কয়েক দিনের পরে অদ্য রাজদর্শন হবে, আমরা 
সত্বর গমন কারি। নোগারকাদগের প্রাতি) এসো 
হে, চলো রাজভবনে যাওয়া যাক। 

মন্তী। আমিও দেবদর্শনে গমন কণচ্যি, 
আর অপেক্ষা করবো না। 

[ নাগারকগণের ও মন্ত্রীর প্রস্থান। 

বিদ্। (স্বগত) মা কমলার প্রসাদে রাজ- 
সংসারে কোন খাদ্য দ্রব্যেরই অভাব নাই, এবং 
সকলেই এ দরিদ্র ব্রাহ্মণের প্রাতি যথেষ্ট স্নেহও 
করে থাকে, কিন্তু তা বলে এ নাগাঁরকদের 
ছেড়ে দেওয়াও ত উচিত নয়! পরের মাথায় 
কঠাল ভেঙ্গে খাওয়ায় বড় আরাম হে! তা 
না হলে সদাশিব দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করে উদর 
পূরেন কেন? 

নটী ও মাল্দ্রগণের প্রবেশ 

(সচাঁকতে) আহাহা! এ কি আশ্চর্য !_এ 
যে দেখাছ তৃষ্ণা না এগিয়ে জল আপাঁন এগিয়ে 
আসচেন! ভাল, ভাল; যখন কপাল ফলে, তখন 
এমনিই হয়। (নটর প্রাতি) তবে তবে, সুন্দরি, 
এ দিকে কোথায় বল দেখ ? তুমি ক স্বর্গের 
অপ্সরী মেনকা? ইন্দ্র কি তোমাকে আমার 
ধ্যানভগ্গ কত্যে পাঠিয়েছেন। 

নটী। ক গো ঠাকুর! আপান ক রাজার্ 
ব*বামিত্র না কি? 
বদ । হাঃ হাঃ হাঃ, প্রায় বটে। কি তা 

জান, আমি যেমন বিশ্বামন্ত্, তুমিও তেমান 
মেনকা! তা তুমি যখন এসেছ তখন ইন্দ্রত্ব 
আমার ক ছার! এসো এসো, মনোহারাণ 
এসো। 

নটশ। যাও যাও, এখন পথ ছেড়ে দাও, ঈ 
আম রাজসভায় যাচ্চি। 
বদ । সুন্দর, তুমি যেখানে, সেখানেই 

.. রাজা । (সচাঁকতে) এ যে মহার্ধ আগমন 

. কচোন! (সকলের গান্লোঙখান।) 
রাজসভা! আবার রাজসভা কোথান্ তুমি 
আমার মনোরাজ্যের রাজমহিষাঁ! নেত্য।) 

জিজ্ঞাসা কর? চল আমরা যাই। 

মধ্ূস্্দন রচনাবলী 

নটী। (স্বগত) এ পাগল বামনের হাত 
থেকে পালাতে পেলে যে বাঁচ। প্রেকাশে) 
আরে, তুমি কি জ্ঞানশন্য হয়েছ না কি? 

বিদু। হাঁ, তা বই কি? নেত্য।) 
নটী। কি উৎপাত! 

[বেগে প্রস্থান। 
[বদূ। ধর ধর, এ চোর মাগীকে ধর! ও 

আমার অমূল্য মনোরত্র চুর করে পালাচ্যে। 
[ বেগে প্রস্থান। 

প্রথম মন্তী। এ আবার কি? 
ছিবতী এঁ। ওটা ভাঁড় ওর কথা কেন 

| প্রস্থান। 

দ্বিতশয় গভণঙ্ক 

প্রতিষ্ঠানপুরণী, রাজসভা 

রাজা যযাতি, রাজ্ঞী দেবযানী, বিদূষক, পার্ণকা, 
পাঁরচারকা, সভাসদৃগণ ইত্যাদ 

রাজা। অদ্য কি শুভ দন! বহু দিনের 
পর যে ভগবান্ খাঁষপ্রবরের শ্রীচরণ দর্শন 
করবো, এতে আমার কি আনন্দ হচ্যে! 

রাজ্ঞজী। হে প্রাণেশরর, ভগবান তাতকে 
' আনয়ন কত্যে মন্ত্রী মহাশয় ক একাকী 
[গিয়েছেন £ 

রাজা । না. অন্যান্য সভাসদ্গণকেও তাঁর 
সঙ্গে পাঠান হয়েছে। 

(নেপথ্যে) বম্ ভোলানাথ! 

গতি 

| রাগিণী বেহাগ, তাল জলদ তৈতালা ] 

জয় উমেশ শঙ্কর, সব্ববগুণাকর, 
'ভ্রিতাপ সংহর, মহেশবর। 

হলাহলাফ্কিত, কণ্ঠ সশোভিত, 
মৌলাবরাজিত, সুধাকর ॥ 

িনাকবাদক, শৃ ও 
ন্রিশলধারক, ভয়ঙ্কর। 

বিরিণিবাঞ্চিত, সরেন্দ্রসোবত, 
পদাব্জপৃঁজত, পরাংপর ॥ 



শা্সন্ঠা নাটক 

মহার্ধ শক্রাচার্যয, কপিল, মল্মী, ইত্যাঁদর প্রবেশ 
শুক্র। হে মহীপতে, আপনাকে জগদীশবর 

চিরাঁবজয়শ এবং চিরজনবী করুন। (দেবযানীর 
প্রাত) বংসে, তোমার কল্যাণ হোক, আর 
চিরকাল সুখে থাক। 

রাজা । (প্রণাম কাঁরয়া) ভগবন, আপনকার 
পদার্পণে এ চন্দ্রবংশীয় রাজধানী এত দিনে 
পাবন্না হলো, বসতে আজ্ঞা হৌক। (কাঁপলের 
প্রত) প্রণাম মুনবর, বসুন। (সকলের 
উপবেশন) 

কাঁপ। মহারাজের কল্যাণ হোক! (দেব 
যানীর প্রাতি) ভাগান, তুম চিরসুখিনী হও। 

শুক্। হে নরাধপ, আমার শপ্রয়তমা 
দৈত্যরাজনান্দনী শার্মচ্ঠা কোথায় ? 

রাজা। মেন্তীর প্রীত) আপাঁন শাম্মচ্ঠা 
দেবীকে আত ত্বরায় এখানে আনান। 

মন্তঁ। মহারাজের আজ্ঞা [িরোধার্যয। 
[ প্রস্থান। 

শুক্র। হে নরেশবর, আপনার সর্বকনিষ্ঠ 

হবেন, এ জন্যেই বধাতা আপনার উপর এ 
লশলা প্রকাশ করেন। যা হোক, আপাঁন কোন 
প্রকারে দুঃখিত বা অসন্তুষ্ট হবেন না। বিধির . 
[নব্বন্ধ কে খন্ডন কত্যে পারে 2 (দেবযানীর 
প্রতি) বংসে. তোমার সন্তানদ্বয় অপেক্ষা 
সপত্বীতনয় পুরুর সম্মান বৃদ্ধি হলো ক... 
এ বিষয়ে তুমি ক্ষোভ করো না, কেন না 
জগংমাতা যা করেন, তাতে অসন্তোষ প্রকাশ 
করা মহাপাপ কর্ম! বিশেষতঃ ভাঁবতব্যের ' 
অন্যথা কত্যে কে সক্ষম? 

শম্মি্ঠা এবং দোবকার সহিত মল্তীর পুনঃপ্রবেশ 

শীর্ম। আম মহার্ষ ভার্গবের শ্রীচরণে 

বন্দনা করি। 
শবক্র। রাজনাল্দনি, বহন 'দবসের পর 

তোমার চন্দ্রানন দর্শনে যে আমি কি পর্য্যন্ত 
সুখী হলেম, তা প্রকাশ করা দুস্কর। কল্যাণি, 
তোমার আত শুভ ক্ষণে জল্ম! যেমন আঁদাতি- 
পুত্র স্বীয় 'িরণজালে সমস্ত ভূমণ্ডলকে 
আলোকময় করেন, তোমার পনত্র পুরুও আপন 
প্রতাপে , সেইরূপ আঁখল ধরাতল শাসন 
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করবেন। তা বংসে, অদ্যাবধি তুমি দাসীত্ব- 
' শৃঙ্খল হতে মুক্তা হলে, আর দুঃখান্তেই নাক 
সুখানূভব আঁধকতর হয়, সেই 'নামস্তেই বুঝি 
বিধাতা তোমার প্রাত 'ক্িংকাল 'বমুখ 
হয়েছিলেন, তার মর্ম অদ্য সম্পূর্ণরূপে 
প্রকাশ হলো। (রাজার প্রাতি) হে রাজন, যেমন 
আম আপনাকে পূর্বে একাঁট কন্যাররর 
সম্প্রদান করেছিলেম, অধূনা একেও আপনার 
হস্তে অর্পণ কল্যেম, আপাঁন এ কন্যারত্ের 
প্রীতও সমান যত্রবান্ হবেন! এখন এ'কেও 
গ্রহণ করে আপনার এক পারে বসান। 

রাজা। ভগবান মহার্ষর আজ্ঞা শিরোধার্যয। 
 (দেবযাননর প্রাতি) কেমন পরিয়ে, তুমি ক বল? 

রাজ্ঞী। সেহাস্য মুখে) নাথ, এত দনে কি 
আমার অনৃমাতির সাপেক্ষা হলো ? 

শুক্র। বংসে, তুমিও তোমার সপত্বী অথচ 
আবাল্যের 'প্রয়সখী শাশ্্মন্ঠাকে যথোচিত 
সম্মান কর;_-আর আপনার সহোদরার ন্যায় 

। এ*র প্রাতি পৃর্বমত স্নেহ মমতা করবে। 
পূত্র পুরু যে এই বিপুল চন্দ্রবংশের প্রধান রাজ্তী। (গান্রোখানপূর্বক শর্মি্ঠার কর 

গ্রহণ কাঁরয়া) 'প্রয়সাখ, আমার সকল দোষ 
মাজ্জজনা কর। 

শর্ষসি। প্রয়সাখ, তোমার দোষ কি? এ 
সকল াবধাতার লীলা বৈ ত নয়! 

রাজ্ঞী। সে যা হোক. সাঁখ, অদ্যাবাধ 
আমাদের পূর্্বপ্রণয় সপ্জশীবত হলো। এখন 
এসো, দুই জনেই পাঁতসেবায় কছু দিন সুখে 
যাপন করি। (রাজার প্রাত) মহারাজ. এক 
বিশাহ, রসাল তরুবর, মালত আর মাধবী 
উভয় লাঁতকার আশ্রয়স্থল হলো । 

রাজা। (প্রফুল্ল মুখে উভয়কে উভয় 
পাশ্বে বসাইয়া) অদ্য এক বৃন্তে যুগল 

_পাঁরজাত প্রস্ফদাটিত। আকাশে কোমল বাদ্য।) 
প্রণাম কার আর এই সভাস্থ গুরুূলোকাঁদগকে শূরু' (আকাশমার্গে দৃষ্টপাত কাঁরয়া) 

এই যে, ইন্দ্রের অপ্সরীরা, এই মাঙ্গালক 
ব্যাপারে দেবতাদের অনুকূলতা প্রকাশ 
করণার্ে উপাস্থত হয়েছেন। 

(আকাশে পুজ্পবৃন্টি।) 

দূ । মহারাজ, এতক্ষণ ত আকাশের 
' আমোদ হলো ,এখন কিছ মর্তেযর আমোদ হলে 
' ভাল হয়,না? নর্তকীরা এসেছে, অনুমাত হয় 
ত এখানে আনয়ন কার। 
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রাজা। (হাস্যমুখে) ক্ষতি ক? ৷ রাজা। আহা! কি মনোহর নৃত্য! সখে 
বিদ্। মহারাজ, এ দেখুন, নটীরা নৃত্য মাধব্য, এদের যথোচিত পুরস্কার প্রদানে 

কত্যে কত্যে সভায় আসচে। (জনান্তিকে রাজার : অনুমতি কর। 
প্রাত) বয়স্য, দেখুন! মলয় মারতের স্পর্শ | শূরু। এই ত আমার মনস্কামনা পূর্ণ 
সুখানুভবে সরসী হিল্লোলতা হলে যেমন | হলো! হে রাজন্, এখন আশীর্বাদ কার যে 
নলিনী নৃত্য করে, এরাও সেইরূপ মনোহর- তোমরা সকলে দীর্ঘজীবী হয়ে এইরুপ পরম- 
রূপে নেচে নেচে আসচে! । সুখে কালযাপন কর, এবং শর্্ঠার 

রাজা। (সহাস্যবদনে জনান্তিকে) সখে, ; কণীর্তপতাকা ধরাতলে চিরকাল উড্ডাীয়মানা 
বরণ বল, যে যেমন মন্দ প্রবাহে কমলিনী | থাকুক। 
ভাসে, এরাও পণ স্বর তরঙ্গে তদ্রুপ গ্লবমানা ! রাজা । ভগবন্, 'সদ্ধবাক্য অমোঘ; 
হয়ে এ দিকে আসচে। [| আম ধ্রীহক স:খের চরম লাভ অদ্যই 

, করলেম ।২৪ 
চেটাঁদিগের প্রবেশ ৃ 

চেটী। প্রেণাম কাঁরয়া) রাজদম্পতী চির- : যবনিকা পতন 

বিজীয়নী হউন। নেত্য।) ইত শন্দ্ঠা নাটক সমাপ্ত 

_ প্রথম সংস্করণে সংস্কৃত রপীত অন্দসারে "শুন হে সভাজন' শশর্ষক একটি সঙ্গীত ছিল। তৃতাঁয় 
সংস্করণে উহা পারত্যন্ত হয়েছে। 



একেই কি বলে সভ্যতা? 

পরুষ-চারন্র 

কর্তা মহাশয়। নব বাবু। কালী বাবু । বাবাজশ। বৈদ্যনাথ। বাবুদল, সারজন, চৌকিদার, 
যল্তীীগণ, খানসামা, বেহারা, দরওয়ান, মালী, বরফওয়ালা, মুটিয়াদ্বয়, মাতাল ইত্যাঁদ। 

স্ত্রী-চরি্র 

গৃহিণী । প্রসম্বময়ী। হরকামিনী। নৃত্যকালী। কমলা । পয়োধরা, 
নিতাম্বনশ (খেম্টীওয়াল), বারাবলাসনীদ্বয়। 

প্রথমাঙ্ক 
প্রথম গভণঙ্ক 

নবকুমার বাবুর গৃহ 
নবকুমার এবং কালীনাথ বাবু আসীন 

কালী। বল ক? 
নব। আর ভাই বলবো কি। কর্তা এত 

দিনের পর বৃন্দাবন হতে ফিরে এসেছেন। 
এখন আমার আর বাড়ী থেকে বেরনো ভার। 

কালী। শক সব্বনাশ! তবে এখন এর 
উপায় কি? 

নব। আর উপায় কি? সভাটা দেখাঁচি 
এবাঁলশ কত্ত্যে হলো । 

কালণী। বাঃ. তুম পাগল হলে না কি? 
এমন সভা কি কেউ কখন এবালশ কব্যে 
থাকে? এত তুফানে নৌকা বাঁচিয়ে এনে, ঘাটে 
এসে ক হাল্ ছেড়ে দেওয়া উীচত? যখন 
আমাদের সবাস্কপ্্সন্ লিম্ট আত পুয়র ছিল, 
তখন আমরা ানীজে থেকে টাকা 'দয়ে সভাট 

সেভ্ করোছলেম, এখন-__ 
নব। আরে ও সব কি আঁম আর জান 

নে. যে তুমি আমাকে আবার নতুন করে বলতে 
এলে? তা আম ক ভাই সাধ করে সভা 

উঠ্য়ে দিতে চাঁচ্চঃ কন্তু কার কি? 
এখন কেমন হয়েচেন যে দশ মাঁনট যাঁদ আম 
বাড়ী ছাড়া হই, তা হলে তখাঁন তত্ব করেন। 
তা ভাই, আমার কি আর এখন সভায় এটেন্ড 
দেবার উপায় আছে। (দীর্ঘ 'নশবাস।) 

কালশ। কি উৎপাত! তোমার কথা শুনে. 

ভাই, গলাটা একেবারে যেন শুৃখিয়ে উঠলো । 
ওহে নব. বাল কিছ; আছে? 

মধু--১৬ 

নব। হষ্ৃ! অত চেপচয়ে কথা কয়ো না, 
বোধ কারি একটা ব্রাশ্ডি আছে। 

কালী। (সহর্ষে) জম্ট দ  থিং। তা আনো 
না দোখ। 

নব। রসো দেখূচি। (চতুদ্দগি অব- 
লোকন কারয়া) কর্তা বাধ কার এখনো 
বাড়ীর ভিতর থেকে বেরোন্ নি। ডেচ্চস্বরে) 
ওরে বোদে। 

নেপথ্যে। আজ্ঞে যাই। 
কালী। আজ রান্রে কিন্তু, ভাই, একবার 
তোমাকে যেতেই হবে। (স্বগত) হাঃ, এ বুড়ো 
বেটা কি অকালের বাদল হয়ে আমাদের গ্লেজর 
নস্ট কত্তে এলো? এই নব আমাদের সদ্দার, 
আর মান ম্যাটারে এই বিশেষ সাহায্য করে; 
এ ছাড়লে যে আমাদের সবর্বনাশ হবে, তার 

সন্দেহ ন 

বোদের প্রবেশ 

নব। কর্তা কোথায় রে? 

বৈদ্য। আজ্ঞে দাদাবাব, তানি এখন 
বাড়ীর ভিতর থেকে বেরোন নি। 

নব। তবে সেই বোতলটা আর একটা 
গ্লাশ্ «'ঘ করে আন্ তো। 

। বোদের প্রস্থান। 

কালী। ভাল নব. তোমাদের কর্তা কি খুব 
বৈষব হেত 

নব। (দীর্ঘ ?ন*বাস পাঁরত্যাগ কাঁরয়া) ও 
ঃখের কথা ভাই আর কেন জিজ্ঞাসা কর ? 

বোধ কারু কল্কাতায় আর এমন ভক্ত দুটি 
নাই 1 
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বোতল ইত্যাদ লইয়া বোদের পুনঃপ্রবেশ তো; আমার গলাটা আবার যেন শুখয়ে 

কালী। এঁদকে দে। উঠ্ছে। 

নব। শীঘ্র নেও ভাই। এখন আর সে নব। কি সর্বনাশ! এমানই দেখছ 
রাবণও নাই, সে সোণার লঙ্কাও নাই। তোমার একটু যেন নেশা হয়েছে; আবার 

কালী। না থাকলো তো বোয়ে গেল খাবে ? 
কি! এ তো আছে? (বোতল প্রদর্শন।) হা, .  কালী। আচ্ছা, তবে থাকুক্। ভাল, কত্ত 
হা, হা! মেদ্যপান।) এখানে এলে কি বলবো বল দেখি? 
'নব। আরে করো কি. আবার ১ নব। আর বলবে কি? একটা প্রণাম করে 

কালী। রসো ভাই, আরো একটুখাঁন ৮৮৬১৮ দিও। ্ী 

খেয়ে নি। দেখ, যে গুড্ জেনেরেল হয়, সে কালা। পাঁরচয় দেবো বলো দোঁখ, 

তি সুযোগ পেলে তার গ্যেরসনে প্রোবজন ভাই £ তোমাদের কর্তাকে কি বলবো যে আমি 
ঙ ৬ ৬ ্ 

জমাতে কশুর করে ?১ হা, হা, হা! (পিন বিএরের _- মুখাঁটি _- স্বকৃতভঙ্গ _ সোণা- 

ম্মদ্যপান।) গাঁছতে আমার শত বশর না না শ্বশুর নয় 

নব। (বোদের প্রাত) বোতল আর গ্লাশটা শত শাশাঁড়র আলয়, আর উইলসনের 

নিয়ে যা আর শীগগধর গোটাকতক পান আখড়ায় নত্য মহাপ্রসাদ পাই-হা, হা, হা! 
য়ে আয়। | নব। আঃ, মিছে তামাসা ছেড়ে দেও, এখন 

[ বোদের প্রস্থান। সীত্ত কি বলবে বল দোৌখ? এক কর্ম্ম কর, 
একটা মস্ত বৈষব ফ্যামীলর নাম 

কালী। এখন চল ভাই, তোমাদের কর্তার ঠাওরাতে পার? তা হলে আর কথাটি কইতে 
সঙ্গে একবার দেখা করা যাগ্গে। আজ কিন্তু তই হয় না। 
তোমাকে যেতেই হবে, আজ তোমাকে কোন... কালী। তা পার্বো না কেন? তবে 
শালা ছেড়ে যাবে। রর ৫ একট মাঁট দেও, উড়ে বেয়ারাদের মতন নাকে 

নব। তোমার পায়ে পাড়, ভাই একট; [তিলক কেটে আগে সাধু হয়ে বাঁস। 
আস্তে আস্তে কথা কও। নব। না হে না। (চিন্তা কারয়া) গরাণ- 

হাটার কোন্ ঘোষ না পরম বৈষব ছিল 2 
তার নাম তোমার মনে আছে ?-এ যে যার 

কালী। দে, এঁদকে দে। ছেলে আমাদের সঙ্গে এক ক্লাশে পড়তো? 
নেপথ্যে। ও বৈদ্যনাথ। '. কালী। আম ভাই গরাণহাটার প্যারগ 

1 বোদের প্রস্থান। | আর তার ছকার 'বান্দ ছাড়া আর কাকেও 
নব। এই যে কর্তা বাইরে আসচেন। । চান না। 

নেও, আর একটা পান নেও। '. নব। কোন্ প্যারী হে? 
কালী। আম ভাই পান তো খেতে চাই কালী । আরে, গোদা প্যারী। সে কিঃ 

নে, আম পান কত্ত্ে চাই। সে যা হউক তবে ; তুমি কি গোদা প্যারীকে চেন নাঃ ভাই, 
চল না. কর্তার সঙ্গে সাক্ষাৎ কার গিয়ে। । একদিন আমি আর মদন যে তার বাড়ীতে 

নব। (সহাস্য বদনে) তোমার, ভাই, আর ! যেয়ে কত মজা করোছলেম তার আর ক 
অতো ক্লেশ স্বীকার কত্তে হবে না। কর্তা | বলবো। সে যাক্, এখন কি বলবো তাই 
তোমার গাড়ী দরোজায় দেখলেই আপনি । ঠাওরাও। 
এখানে এসে উপস্থিত হবেন এখন। ূ নব। চিন্তা করিয়া) হাঁ হয়েছে। দেখ, 
কাল । বল কিঃ আই সে, তোমার চাকর | কালী, তোমার কে একজন খ্দড়ো পরম বৈফব 

বেটাকে, ভাই, আর একট। ব্রান্ড দতে বল | ছিলেন না? যানি বন্দাবনে 'গয়ে মরেন। 

* বুদ্ধিমান সেনাপাত তার দুর্গে রসদ সংগ্রহ করে রাখে। কালীনাথও পাকস্থলীতে যথাসাধ্য মদ 
সংগ্রহ করে রাখতে চায়। 

পান লইয়া বোদের পুনঃপ্রবেশ 



একেই কি বলে সভ্যতা? 

কালী। হাঁ, একটা ওল্ড ফুল ছিল বটে, 
তার নাম কৃষ্প্রসাদ ঘোষ। 

নব। তবে বেশ হয়েছে। তুমি তাঁর 
পাঁরচয় দিও, বাপের নামটা চেপে যাও। 

কালী । হা, হা, হা! 
নব। দূর পাগল, হাঁসস্ কেন? 
কালী । হা, হা, হা! ভাল তা যেন হলো, 

এখন বৈষ্ণব বেটাদেব দুই একখানা পদুথর 
নাম তো না শিখলে নয়। 

নব। তবেই যে সারলে। আম তো সে 
বষয়ে পরম পাঁণ্ডত। রসো দোখ। (চন্তা 
কাঁরয়া) শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা-_গীতগোঁবল্দ__ 

কালশ। গত কিঃ 
নব। জয়দেবের গঁতিগোবিন্দ। 
কাল । ধর- শ্রীমতী ভগবতদর গত, 

আর-াবন্দা দৃতীর গনত-_ 
নব। হা, হা, হা! ভায়ার কি চমৎকার 

মেমরি। 
কালী। কেন, কেন? 
নব। হয্! কর্তা আসছেন। দেখ, ভাই, 

যেন একটা বেশ করে প্রণাম করো । 

কর্তা মহাশয়ের প্রবেশ 

কালী । প্রেণাম।) 
কর্তা। চরজীবী হও বাপ, তোমার নাম 

ক? 
কালী । আজ্জে, আমার নাম শ্রীকাল নাথ 

দাস ঘোষ।- মহাশয়, আপাঁন--কৃষপ্রসাদ ঘোষ 
মহাশয়কে বোধ করি জান্তেন। আম তাঁর 

ভ্রাতুস্পদনতরব_ 
কর্তা। কোন্ কৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষ ? 
কালী। আজ্ঞে, বাঁশবেড়ের__ 
কর্তা । হাঁ, হাঁ, হাঁ। তুমি স্বগারয় কৃষ- 

প্রসাদ ঘোষজ মহাশয়ের ভ্রাতুস্পুন্র, যান 
শ্রীবৃন্দাবনধাম প্রাপ্ত হন। 

কালী। আজ্ঞে হাঁ। 
কর্তা। বেচে থাক, বাপু। বসো 

(সকলের উপবেশন।) তুমি এখন কি কর, 
বাপু ? 

কালী। আজ্ঞে, কালেজে নবকুমার বাবুর 
সঙ্গে এক ক্লাশে পড়া হয়োছল, এক্ষণে কর্ম্ম 
কাজের চেম্টা করা হচ্যে। 

ূ 

ৰ 
| 

২৪৩ 

কর্তা । বেশ, বাপু। তোমার স্বগর্ধয় 
খুড়া মহাশয় আমার পরম মিত্র ছিলেন। বাবা, 
আমি তোমার সম্পর্কে জ্যেঠা হই, তা. জান? 

কালী । আজ্জে। ৃ 

কর্তা। (স্বগত) আহা, ছেলোট দেখতে 
শুনতেও যেমন, আর তেমান সুশীল। আর 
না হবেই বা কেন? কৃষ্প্রসাদের ভ্রাতুষ্পু্র 
ক না? 

কালী। জ্যেঠা মহাশয়, আজ নবকুমার 
দাদাকে আমার সঙ্গে একবার যেতে আজ্ঞা 
করুন-__ 

কর্তা । কেন বাপু, তোমরা কোথায় 
যাবে 2 

কালী। আজ্ঞে আমাদের জ্ঞানতরাঙ্গণণ৭ 
নামে একটা সভা আছে, সেখানে আজ মিটীং 
হবে। 

কর্তা। ক সভা বল্ল বাপু? 
কালী। আজ্জে জ্ঞানতরাঙ্গণী সভা । 

কর্তা । সে সভায় কি হয়? 
কালী। আজ্ঞে, আমাদের কালেজে থেকে 

কেবল ইংরাজী চচ্চা হয়েছিল, তা আমাদের 
জাতীয় ভাষা তো ?কাণং জানা চাই, তাই এই 
সভাঁট সংস্কৃতাঁবদ্যা আলোচনার জন্যে 
সংস্থাপন করোছি। আমরা প্রাত শাঁনবার এই 
সভায় একব্র হয়ে ধম্মশাস্তের আন্দোলন 

কার। 
কর্তা। তা বেশ কর। (স্বগত) আহা, 

কৃষ€ুসাদের ভ্রাতুস্পুত্রাঁক না! আর এ নব- 
কুমাররও তো আমার ওরসে জন্ম। (প্রকাশে) 
তোমাদের শিক্ষক কে বাপু? 

কালী। আজ্ঞে, কেনারাম বাচস্পাঁত 
মহাশয়, 'যাঁন সংস্কৃত কালেজের প্রধান 
অধ্যাপক-__ 

কর্তা । ভাল, বাপু, তোমরা কোন্ সকল 
পুস্তক অধ্যয়ন কর, বল দোঁখ ? 

কালী । (্ব্গিত) আ মলো! এতক্ষণের পর 
দেখছি সাল্লে। প্রেকাশে) আজ্দে- শ্রীমতা 

দৃতাী। 
কর্তা । কি, বললে, বাপু? 
নব। ঞগাজ্ঞে, উাঁন বলছেন শ্রীমদ্ভগবদ্- 

গরঁতা আর জয়দেবের গীতগোবিন্দ। 



২৪৪ 

কর্তা। জয়দেব; আহা, হা, কবিকুল- 
তিলক, ভান্তরস-সাগর। 

কালী। জ্যে্া মহাশয়, যাঁদ আজ্ঞে হয় 
তবে এক্ষণে আমরা বিদায় হই। 

কর্তা। কেন, বেলা দেখছি এখনো পাঁচটা 
বাজে নি, তা তোমরা, বাপু. এত সকালে যাবে 
কেন ? 

কালশ। আজ্ঞে, আমরা সকাল সকাল 
কম্্ম নিব্্বাহ করবো বলে সকালে যেতে চাই, 
আধক রান্র জাগ্লে পাছে বেমো-টেমো হয়, 
এই ভয়ে সকালে মীঁট করি। 

কর্তা। তোমাদের সভাটা কোথায়, 
বাপু? 

কালী। আজ্ে, সিকদার পাড়ার গলিতে। 
কর্তা । আচ্ছা বাপু. তবে এসো গে। 

দেখো যেন আঁধক রাত্র করো না। 
নব এবং কালী। আজ্ঞে না। 

[ উভয়ের প্রস্থান। 

কর্তা। (স্বগত) এই কাঁলকাতা সহর 
[বিষম ঠাঁই, তাতে করে ছেলেটিকে কি একলা 
পাঠুয়ে ভাল কল্যেম ? (ঁচন্তা করিয়া) একবার 
বাবাজনকে পাঠুয়ে দি না কেন, দেখে আসক 
ব্যাপারটাই কি? 
সন্দেহ হচ্চে যে নবকে যেতে দিয়ে ভাল কার 
নাই। 

 প্রস্থান। 

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক 

বাবাজনীর প্রবেশ 

বাবাজী । (স্বগত) এই তো 'দিকৃদার 
পাড়ার গাল, তা কই? নব বাবুর সভাভবন 
কই? রাধে কৃষ্ণ । (পরিক্মণ।) তা, দোখি, এই 
বাড়ীটিই বাঁঝ হবে। (দ্বারে আঘাত ।) 

নেপথ্যে । তুমি কে গা? কাকে খদজচো 
গা? 

বাবাজী । ওগো, এই কি জ্বানতরাঙ্ঞণশ | 
সভার বাড়ী ? 

নেপথ্যে। ও পদুউী দেকৃতো লা, কোন্ 
বেটা মাতাল এসে বুঝি দরজায় ঘ্ঘা মাচ্চে ? 
ওর মাথায় খানিক জল ঢেলে দে তো। 

আমার মনে যেন কেমন ; 

মধুসূদন রচনাবলশ 

বাবাজী। (স্বগত) প্রভো, তোমারি ইচ্ছে। 
হায়, এত দিনের পর কি মাতাল হলেম! 

নেপথ্যে। তুই বেটা কে রে? পালা, নইলে 
এখনি চৌকিদার ডেকে দেবো। 

বাবাজী । (বেগে পাঁরব্রমণ কারয়া 
সরোষে) ক আপদ! রাধে কৃষ্ণ! কর্তা 
মহাশয়ের ক আর লোক ছিল না, যে তানি 

। আমাকেই এ কর্মে পাঠালেন? পোৌঁররুমণ ।) 
| এই দেখৃঁচি একজন ভদ্রলোক এঁদকে আসে, 
৷ তা একেই কেন জিজ্ঞাসা কার নে। 

একজন মাতালের প্রবেশ 

:. মাতাল। (বাবাজীঁকে অবলো করিয়া 
। ওগো, এখানে কোথা যান্না হচ্চে গাঃ 

বাবাজী । তা বাবু, আম কেমন করে 
0550 
মাতাল। সে কি গোঃ তুমি না সং 

। সেজেচ? 

বাবাজী । রাধে কৃষ্ণ! 
৷ মাতাল। তবে, শালা, তুই এখানে কচ্চিস্ 
[কিঃ হাঃ শালা। 
ূ [ প্রস্থান। 

বাবাজী । কি সব্ব্বনাশ! বেটা ?ক পাষণ্ড 
| গা রাধে কৃষ্ণ! এ গাঁলতে কি কোন ভদ্রলোক 
৷ বসাত করে গাঃ -এ আবার ক? (অবলোকন 

করিয়া) আহাহা, স্ত্রীলোক দুঁট যে দেখতে 
ীনতান্ত কদাকার তা নয়। এণ্রা কে?_হরে 
, কৃষ্ণ, হরে কক । (একদৃস্টে অবলোকন ।) 

| দুই জন বারাঁবলাসনীর পশ্চাতে দৃষ্টি কারতে 
কারতে প্রবেশ 

প্রথম। ওলো বামা, গুরো পোড়ারমূখোর 
| আক্কেল দেখলি? আমাদের সঙ্গে যাঁচ্চ বলে 
৷ আবার কোথায় গেল? 

দ্বতীয়। তবে বুঝি আস্তে আত্ত্যে 
পদীর বাড়ীতে ঢুকেচে। তোর যেমন পোড়া 

। কপাল, তাই ও হতোভাগাকে রেখোঁচস। আম 
| হলে এত 1দনে কুলোর বাতাস "দিয়ে বিদায় 

রা 
| প্রথম। দাঁড়া না, বাড়ী যাই আগে । আজ 

ূ 
মুড়ো খেঞঙ্ারা দে বষ ঝাড়বো। আম তেমন 
বান্দা নই, বাবা। এই বয়েসে কত শত বেটার 



একেই কি বলে সভ্যতা? 

নাকের জলে, চক্ষের জলে করে ছেড়োচি। চল্ 
না, আগে মদনমোহন দেখে আস; এসে ওর 
শ্রাদ্ধ করবো এখন। 

দ্বিতীয়। তুই যাঁদ তাই পারাব তা হলে 
আর ভাবনা কি__ও থাঁক, এ মোল্লার মতন 
কাচা খোলা কে একটা দাঁড়য়ে রয়েছে, দেখ 2 

প্রথম। হ্যাঁ তো, হ্যাঁ তো। এই যে 
আমাদের দিকে আসচে। ওলো বামা. ওটা 
মোল্লা নয় ভাই, রসের বোরগী ঠাকুর। এ যে 
কু'ড়োজাল হাতে আছে। (হাস্য কাঁরয়া) 
আহাহা, মিন্ষের রকম দেখু না_ যেন 
তুলসীবনের বাঘ। 

বাবাজী । (নিকটে আসিয়া) ওগো তোমরা 
বলতে পার, এখানে জ্ঞানতরাঙ্গণশ সভা 
কোথা 2 

দ্বতীয়। তরাঁঙ্গণী আবার কে: 
(থাঁককে ধারণ কারয়া হাস্য।) বাবাজী, 
তরাঁঙ্গণশ তোমার বষ্টুমীর নাম বাঁঝ ? 

প্রথম। আহা, বাবাজী, তোমার কি বস্টুমী 
হারয়েচে? তা পথে পথে কেদে বেড়ালে ক 

এখন আমাদের সঙ্গে আসবে তো বল; 
কেমন বামা, ভেক নিতে পারাঁব ? 

দবতীয়। কেন পারব না 

পেলিই পাঁর। ক বল, বাবাজী। 

আমরা বাবাজশীকে হারবোল 'দয়ে নিয়ে যাই। 
বল হার, হারবোল। 

বাবাজী । (স্বগত) কি বিপদ! রাধে 
কৃষণ। প্রেকাশে) না বাছা, তোমরা যাও, 

আমার ঘাট হয়েছে। 

দ্বতীয়। হেশ্, আমরা যাব বই কি? 
তোমার তো সেই তরাঁঙ্গণী বই আর মন উঠবে 
নাঃ তা, আমরা যাই, আর তুমি এইখানে 
দাঁড়য়ে দাঁড়্য়ে কাঁদ। (বাবাজীর মুখের নিকট 
হস্ত নাঁড়য়া) “সাধের বস্টুমী প্রাণ হার্য়েছে 
আমার” । 

[দুই জন বারাবলাসিনীর প্রস্থান। 

বাবাজী । আঃ. কি উৎপাত! এত যল্ত্রণাও 
আজ কপালে ছিল! কোথাই বা সভা আর 

২ রোঁদ, ফের্যু_ পাহারা দয়ে পাঁরক্রমণ করা। ূ 

| 

২৪৫ 

কোথাই বা কিঃ লাভের মধ্যে কেবল আমার 
যল্ণা সার। (পারক্রমণ করিয়া) যাঁদ আবার 
ফিরে যাই তা হলে কর্তাঁট রাগ করবেন। 

| আম যে ঘোর দায়ে পড়লেম! এখন কার কিঃ 
_(চিন্তাভাবে অবাঁস্থাত, পরে সম্মথে 
অবলোকন কাঁরয়া) হেণ্, ভাল হয়েচে, এই 
একটা মুস্কিলআসান আসচে, ওর পিছনের 
আলোয় আলোয় এই বেলা প্রস্থান কার না 
_ও মা, এ যে সারজন সাহেব, রোঁদ ফিরতে 
বেরয়েচে দেখি: এখানে চুপ করে দাঁড়য়ে 
থাকলে কি জান যাঁদ চোর বল্যে ধরে ? িল্তু 

এখন যাই কোথা? (চিন্তা) তাই ভাল, এই 
আড়ালে দাঁড়াই-_ও মা, এই যে এসে পড়লো। 
(বেগে পলায়ন ।) 

সারজন ও চোঁকদারের আলোক লইয়া প্রবেশ 

সার। হাল্লো! চওককঙার!' এক আডম" 
_ওঢার ডৌড়কে গিয়া নেই ? 

চৌকি। নেই ছাব, হামতো কুচ নোহ 
, দেখা । 

হবে? যা হবার তা হয়েচে, কি করবে ভাই 2: সার। আলবট্ গিয়া, হাম্ ডেকা। টোম্ 
জল্ডী ডওড়কে যাও, উস্টরফ ডেকো, যাও 
-"যাও-জলডাঁ যাও, ইউ সুওর। 

চৌকি । (বেগে অন্য দিকে গমন করিতে 
_কারতে) কোন হেয় রে, খাড়া রও। 

প্রথম। বাবাজী আর বলবেন কি? চপ্ । সার। ড্যাম ইওর আইজ- ইঢার, ইউ 
 ফুল। 

ঘৌঁক। (ভয়ে) হাঁ ছাব, ইধর্। (বেগে 
প্রস্থ।ন |) 

সার। (ক্রোধে) আ! ইফ আই ক্যেন ক্যেচ্ 
[হিম-- 

নেপথ্যে। (উচ্চৈঃস্বরে) পাকড়ো পাকড়ো 

_উহমহনহধহ- 
নেপশ্থ্য। আম যাচ্চি বাবা, আর মারস 

নে বাবা, দোহাই বাবা, তোর পায়ে পাঁড় 
বাবা । | 

নেপথ্যে। শালা চোট্রা, তোমারা ওয়াস্তে 
দৌউড়কে হামারা জান গীয়া।০ 

নেপথ্যে । উহু হু হু হু বাবা, আমি 
চোর নই বাবা, আম ভেকধারী বৈষব, বাবা। 

০তোমার জন্য ছুটে আমার প্রাণ বৌরয়ে 1গয়েছে। 



৪৬ 

বাবাজণীকে লইয়া চোঁকিদারের প্রবেশ 

সার। আ ইউ, টোম্ চোট্রা হেয়? 
বাবাজী । (সন্াসে) না সাহেব বাবা, আম 

কিছু জান নে, আমি-গ্যে, গ্যে, গে 
সার। হ্যেং ইওর গ্যে, গ্যে, গ্যে চুপরাও, 

ইউ ব্লডী নিগর্, ডেকলাও টোমারা ব্যেগ মে 
কিয়া হেয়। (বলপূব্বক মালা গ্রহণ কারয়া 
আপনার গলায় পারধান) হা, হা, হা, হা! বাপ 
রে বাপ, হাম বড়া হিশ্ডু হুয়া-রাটে, কিস্ 
ডে! হা, হা, হা! 

বাবাজী। (সন্রাসে) দোহাই সাহেব মহাশয়, 
আম গরিব বৈষব, আম কিছু জানি নে, 
দোহাই বাবা, আমাকে ছেড়ে দেও।__ 
(গমনোদ্যত ।) 

চৌকি । খাড়া রও, শালা। 
বাবাজশ। দোহাই কোম্পানির __ দোহাই ! 

কোম্পানির । 
সার। হোল্ড ইউর টং, ইউ ব্যাক ব্রুট্। 

ইয়েহ- ব্যেগমে আওর কিয়া হেয় ডেকে গা। 
(ঝুল বলপ্ব্বকক গ্রহণ এবং চার টাকা 
ভূতলে পতন।) 

সার। দেট্স্ রাইট্! ইউ সুটি ডেভল্। 
(চৌকিদারের প্রাতি) ৷ কেস্কা চোঁর কিয়া? 

ওস্কো ঠানেমে লে চলো। 
বাবাজী । দোহাই সাহেবের, আম চার 

কার নি, আমাকে ছেড়ে দেও-_দোহাই ধর্ম্ম- 
অবতার, আম ও টাকা চাই নে। 

সার। সো নেই হোগা, টোমূ ঠানেমে 
চলো-_কিয়া 2 টোম্ যাগে নেই? আলবট- 
যানে হোগা। 

চৌঁকি। চলবে, থানেমে চল্। 
বাবাজী । দোহাই কোম্পাঁনর_আমম টাকা 

কাঁড় কিছুই চাই নে; তুমি বরণ টাকা নিয়ে 
যা ইচ্ছে হয় কর বাবা, কিন্তু আমাকে ছেড়ে 
দেও, বাবা। 

সার। (হাস্যমুখে) কিয়াঃ টোমূ নেই: 
মাংটা! (আপন জেবে টাকা রাঁখয়া চৌঁকি- 
দারের প্রাত) ওয়েল্ দেন্. হাম্ ডেক্টা ফে'পে ওট্তেচে; 

৪আঁম দেখছ এর কোনো দোষ নেই। 
৬ পেটিয়েচে-_পাঠিয়েছে। ৭বেকুফ_বোকা। 
৯ পোঁচঘর-_খাদ্যের জন্য পশু বধের কেন্দ্র বা জবাইখানা। 

মধ্সুদন রচনাবলী 

ওস্কা কুচ্ কসর নেই.৪ 
ডেও। 

বাবাজী । (সোল্লাসে) জয় মহাপ্রভূ। 
চোৌকি। (বাবাজীর প্রাত জনান্তিকে) 

তোম- হামৃকো তো কুচ্ দয়া নেহি*- আচ্ছা 
যাও. চলা যাও। 

বাবাজশী। না দাদা, আমি একবার জ্ঞান- 
৷ তরাঞ্গণী সভায় যাব। 

চৌক। হাঁ হাঁ, 
মজাক জাগা হেয়। 

সার। ডেকো চোকীডার, রোপেয়াকা বাট: 
_(ওচ্ঠে অঙ্গুলি প্রদান ।) 

চোৌঁব। যো হুকুম, খাঁবন্। 
সার। মমৃ! ইজ দি ওয়ার্ড মাই বয়! 

. আব চলো। 
| [ সারজন ও চৌপিদারের প্রস্থান । 
। বাবাজী । রাধে কৃষ্ণ! আঃ বাঁচলেম; আজ 
। ক কুলগ্নেই বাড়ী থেকে বেরয়োছলেম! 
। ভাগ্যে টাকা কটা সঙ্গে ছল, আর সারজন্ 
| বেটারও হাতাপাতা রোগ আছে. তাই রক্ষে_ 

| 

| 

ওস্কো ছোড় 

এ বাড়ীমে__ও বড়া 

| না কি হতো, কিছু বলা যায় না। 

হোটেল বাকৃস লইয়া দুই জন মুটিয়ার প্রবেশ 

এ আবার কিঃ রাধে কৃষ্২-াঁক দূগন্ধি! এ 
৷ বেটারা এখানে কি আনছেঃ (অন্তে 
। অবাঁস্থাতি।) 
| প্রথম। ইঃ আজ যে কত চিজ 
৷ পোঁটয়েছে+ তার হিসাব নাই, মোর গর্দান্টা 
যেন বে*কে যাচ্চে। 

| দ্বতীয়। দেখ মামু, এই হেপ্দু বেটারাই 
দুনিয়াদারর মজা করে ন্যেলে। বেটারগো কি 
। আরামের দিন, ভাই। 

] 
] 

| 

| প্রথম। মর বেকুফ; ও হারামূখোর 
বেটারগো কি আর 'দিন' আছে 2 ওরা না মানে 

৷ আল্ল।, না মানে দ্যেবতা। 
দ্বিতীয়। লেকীন ক্যেবল এই গরুখেগো 

| বেটারগো দৌলতেই* মোগর পোঁচঘর* এত 
সাম** হলেই বেটারা 

তুমি আমাকে তো কিছ দিলে না। 
* দৌলতেই- সম্পদে, এখানে কৃপায়। 

১০ সাম-সন্ধ্যা। , 



একেই কি বলে সভ্যতা 2 

বাদুড়ের মাফক ঝাঁকে ঝাঁকে আসে পড়ে; 
আর কত যে খায়, কত যে পিয়ে যায়, তাকে 

বলৃতি পারে। 
প্রথম। ও কাদের মেখ্য়া, মোদের কি 

সারারাত এহানে দেক্ড়য়ে থান্ত হবে? 
দরওয়ানজীকে ডাক না। ও দরওয়ানজশী! এ 
মাড়ুয়াবাদ শালা গেল কোহানে 2- 
ও দরওয়ানজী: দরওয়ানজী! 

নেপথ্যে। কোন্ হেয় রে। 
প্রথম। মোরা পেঁচিঘরের মুটে গো। 
নেপথ্যে। আও, ভিতর চলে আও। 

[ মুঁটিয়াগণের প্রস্থান । 

বাবাজী । (অগ্রসর হইয়া স্বগতু) ক 
আশ্চর্য্য! এসব কিসের বাকৃস 2 উঃ. থু, থু, 
রাধে ক! আম তো এ জ্ঞানতরাঁঙ্গণী সভার 
[বিষয় কিছুই বুঝতে পাচ্চ না। 

নেপথ্যে। বেলফুল। 
নেপথ্যে । চাই বরোফ্। 

মালী এবং বরফৃওয়ালার প্রবেশ 

মালী। বেলফ্ল,_ও দরওয়ানজী, বাবুরো 
এসেচে। 

নেপথ্যে। না, আব আয়া নোহ, থোড়া 
বাদ আও। 

বরফ। চাই বরফ-াক গো দরওয়ানজী। 
নেপথ্যে । তোম্ব থোড়া বাদ আও। 

| মালী এবং বরফৃওয়ালার প্রস্থান। 
বাবাজী। ্বেগত) কি সব্বনাশ,. আম 

তো এর ছুই বুঝতে পাঁচ্চ না। 
নেপথ্যে দূরে । বেলফুল- চাই বরোফ' 

যন্তীগণ সাঁহত নিতম্বিনী আর পযোধরীর প্রবেশ 

নিত। কাল যে ভাই কালীবাবু আমাকে 
ব্যোন্ড খাইয়োৌছিল-_উঃ, আমার মাথাটা যেন 
এখনো ঘুচ্চে। আজ যে ভাই আঁম কেমন 

করে নাচ্বো তাই ভাবাঁচ। 
পয়ো। আমার ওখানেও সদানন্দ বাবু 

কাল ভার ধুম লাগিয়েছিল। আজ কাল 
সদানন্দ ভাই খুব তোয়ের হয়ে উঠেছে। এমন : 
ইয়ার মানূষ আর দুটি পাওয়া ভার। 

১কৃশৃব্-বেশ্যা। 

২৪৭ 

যল্মী। চল, ভিতরে যাওয়া যাউক্। ও 
দরওয়ানজ। 

নেপথ্যে। কোন্ হ্যায়? 
পয়ো। বাল আগে দুয়র খোলো, তার 

পরে কোন্ হ্যায় দেখতে পাবে এখন। 
নেপথ্যে। ওঃ, আপলোক হ্যায়, আহইয়ে। 

[যন্ত্রীগণ ইত্যাদর প্রস্থান: 

বাবাজী । (অগ্রসর হইয়া স্বগত) এ কি 
চমৎকার ব্যাপার 2 এরা তো কশৃবাঁ”৯ দেখতে 
পাচ্চি। ক সর্বনাশ! আমি এতক্ষণে বুঝতে 
পাঁচ্চ কাণ্ডটা । নবকুমারটা দেখৃঁচ এক- 
বারে বয়ে গেছে। কর্তা মহাশয় এসব কথা 
শুনলে কি আর রক্ষে থাকবে £ 

নবধাব এবং কালটবাবুূর প্রদেশ 

নব। হা, হা, হা- শ্রীমতী ভগবতশীর গীত! 
তোমার ভাই ক চমৎকার মমার! হা, হা, হা। 

কালী। আরে ও সব লক্ষমীছাড়া বই কি 
আম কখন খুঁল না পাঁড়, যে মনে থাকবে। 

নব। (বাবাজীকে অবলোকন কাঁরয়া) এ 
কি, এ যে বাবাজী হে! কেমন্ ভাই কালী, 
আম বলোছলাম কি না যে কর্তা একজন না 
একজনকে অবশ্যই আমার পেছনে পেছনে 
পাঠাবেন: যা হৌক, একে যে আমরা দেখতে 
পেলেম এই আমাদের পরম ভাগ্য বলতে 
হবে। 

কালী। বল তো ও বৈষ্ণব শালাকে ধরে 
এনে একটু ফাউল কাট্লেট্ কি মটন চপ 
খাই, দি-_শালার জল্মটা সার্থক হউক। 

নব। চুপ কর হে, চুপ কর। এ ভাই ঠাট্টার 
কথা নয়। (অগ্রসর হইয়া) কি গো, বাবাজী 
যেঃ তা আপাঁন এখানে কি মনে করে? 

বাবাজী । না, এমন কিছু না, তবে কি না 
একট, ন্ম্মবশতঃ এই দিগ দিয়ে যাচ্ছিলেম, 
তাই ভাবলেম যে নববাবদের সভাভবনাঁট 
একবার দেখে যাই। | 

নব। বটে বটে? চলুন, তবে ভিতরে 
 চলুন। 

কালশ। (জনান্তিকে নবকুমারের প্রাত) 
আরে কারস এক, পাগল ? এটাকে এর ভিতরে 
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নে গেলে কি হবে; আমরা তো আর হারবাসর 
কত্যে যাচ্চি নে। 

নব। (জনান্তিকে কালনর প্রতি) আঃ. চুপ 
কর না। (প্রকাশে বাবাজীর প্রাত) বাবাজন, 
একবার ভিতরে পদার্পণ কল্যে ভাল হয় না। 

বাবাজী । না বাবু, আমার অন্যন্তরে কর্ম্ম 
আছে, তোমরা যাও । 

[ প্রস্থান। 

কালী। বল তো শালাকে ধাঁ করে ধরে 
এনে না হয় ঘা দুই লাগিয়ে দ। 

নব। দরওয়ান। 

দোৌবারিকের প্রবেশ 

দৌবা। মহারাজ । 

নব। ও লোগ সব আয়া 2 

দৌবা। জী. মহারাজ । 
নব। আচ্ছা, তোম যাও। 

দৌবা। জো হুকুম, মহারাজ | 
| প্রস্থান । 

নব। আজ ভাই দেখুঁচি এই বাবাজী বেটা 
একটা ভার হেঙ্গাম করে বসবে এখন। 
বোধ কার, ও এ মাগীদের ভিতরে ঢুকতে 
দেখেছে। 

কালী। পুঃ. তুমি তো ভার ক।উয়াড 
হে! তোমার যে কিছ মরাল করেজ নেই। 
ও বেটাকে আবার ভয় ;-চল। 

নব। না হে না, তুম ভাই এ সব বোঝ 
না। চল দোৌথ গে বেটার হাতে কিছ ও কর্ম্ম 
করে "দয়া যাঁদ মুখ বন্দ কত্তে পাঁর। 

কালী। নন্সেন্স! তার চেয়ে শালাকে 
গোটাকত কৃ দিয়ে একেবারে বৈকুণ্ঠে 
পাঠাও না কেন। ড্যাম দি বুট! ও শালাকে 
এ পাঁথবীতে কে চায়; ওর কি আর কোন 
মিসন আছে? 

ূ 

। 

1 

€ 

নব। দূর পাগল, এ সব ছেলেমানুষের 
কর্ম নয়। চল. আমরা দুজনেই ওর কাছে 
যাই। 

( প্রভয়ের প্রস্থান । 

ইত প্রথমাওক 

৯২ লিশ্ডাল মর- ইংরেজ ব্যাকরধাবিদ্। 

রঃ 

র 
| 
র 
ূ 

মধুসূদন রচনাবলশ 

'দ্বতশয়াঙ্ক 

প্রথম গর্ভাঙ্ক 

সভা 

কাঁতপয় বাবুর প্রবেশ 

চৈতন। নব আর কাল যে আজ এত 
দোর করছে এর কারণ কি? 

বলাই। জ্ঞাম তা কেমন করে বলবো 
ওহে ওদের কথা ছেড়ে দেও, ওরা সকল 
কম্মেই লঁড্ নিতে চায়, আর ভাবে যে আমর। 
না হলে বুঝ আর কোন কম্মই হবে না। 

শিবু যা বল ভাই, কিন্তু ওরা দুজনে 
লেখা পড়া বেশ জানে। 

বলাই। বিটুইন আওয়ারসেল্বস, এমন 
ক জানে? 

মহেশ । হ্যাঁ হাঁ, সকলোরি বিদ্যা জানা 
আছে! সে দন যে নব একখানা "চাঠ 
ালখোঁছল, তা তো দোখইছো, তাতে 'লিণ্ডাঁল 
মরের১২ যে দৃদ্দরশা তা তো মনে আছে 2 

বলাই। এতেও আবার টদুকু 
দেখেছো? কালনণ আবার ওর চেয়ে এক কাটি 
সরেস্। 

চৈতন। আঃ. তারা ফ্রেপ্ড মানুষ, ও সকল 
কথায় কাজ কি? বিশেষ ওরা আছে বলে তাই 
আজও সভা চলছে_-তা জান 2 

মহেশ। তা টুরুথ্ বলবো তার আর 
ফ্রেপ্ড কি 2 

বলাই। আচ্ছা, সে কথা যাউক: আমরাও 

আমাদের ওএট করবার আবশ্যক 'কি 2 
শিবু । তাই তো। আমাদের তো কোরমন 

হয়েছে, তবে এখন সভার কম্ম আরম্ভ করা 

যাউক না কেন2 
মহেশ। হিয়র্, হিয়র, আমি এ মোসন্ 

সেকেন্ড কাঁর। 
বলাই । হা, হা, হা, এতে দেখছি কারো 

অব্জেক্সন নাই, একবার নেম্ কন্১"_ 
ব্রাভো! হা. হা, হা। 

১৩ কোরম-_সভা আরম্ভ করবার মত “প্রয়োজনীয় সভ্যসংখ্যার উপস্থিতি। 
৯৪ নেম্ কন_সকলের সম্মাতি আছে। 



মহেশ। ঘেড়ী দেখিয়া) নটা বাজতে : 
কেবল পাঁচ মিনিট বাকী আছে, বোধ কার নব 
আর কালী আজ এলো না, তা আম চৈতন | 
বাব্কে চ্যারম্যান্ প্রোপোজ কাঁর। 

সকলে । হয়র, হিয়র! 
চৈতন। (গার্োথান কাঁরয়া) জেপ্টেলমেন্, 

আপনারা অনগ্রহ করে আমাকে যে পদে 
নিযুস্ত কল্লেন, তার কর্ম আম যত দূর পার 
প্রাণপণে চালাতে কসুর করবো না, নাউ টু 

টনেপ,। 
সকলে । 'হয়র, হিয়র! (করতাল।) 
চৈতন। (উচ্চস্বরে) খানসামা বেয়ারা-- 
নেপথো। জী, আজ্ঞে। রর 
চৈতন। গোটা দুই ব্রাশ্ডি আর তামাক নে 

আয়। (উপাঁবস্ট হইয়া) যাঁদ কারো বিয়ার 
খেতে ইচ্ছা হয় তো বল। 

বলাই। এমন সময়ে কোন্ শালা বিয়ার 
খায়। 

সকলে । 'হয়র হিয়র। 

খানসামা এবং বেয়ারার মদ্য এবং তামাক 
লইয়া প্রবেশ 

চৈতন। সব্ বাবু লোককো সরাব দেও, 
(সকলের মদ্য পান) আর বোতল গ্লাস সব 
হিয়া ধর দেও। 

খান। আচ্ছা বাবু। 
[ বোতল ইত্যাদি রাখিয়া প্রস্থান। 

চৈতন। বেয়ারা _ এ খেমৃটাওয়ালীদের 
ডেকে দে তো। আর দেখ্,. খানিকটে বরফ 
আন । 

বেয়ারা। যে আজ্ে। 
[প্রস্থান | 

বলাই। আম আমাদের নতুন চেয়ারমেনের ' 
হেল্থ দিতে চাই। | 

সকলে । হিয়ার, হিয়ার (মদ্যপান কারয়া) 

হিপ হিপ্, হরে, হরে। ৰ 
[ 

নিতাঁম্বনী, পয়োধরী এবং যন্তীগণের প্রবেশ | 

| চৈতন। আরে এসো, বসো! কেমন ভাই, 
চিন্তে পার? তবে ভাল আছ তো? 
(সকলের উপবেশন।) 

নিত।. যেমন রেখেছেন। 
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চৈতন। আমি আর তোষাকে রেখোছি 
কই? আমার কি তেমন কপাল ? 

সকলে। ব্রাভো, হিয়ার (করতালি)। 
চৈতন। ও পয়োধাঁর, একট; এঁদকে সরে 

' বসো না। 
পয়ো। না, আম বেশ আঁছ। 
চৈতন। (ঁদ্বতীয়ের প্রাতি) বলাই বাব, 

এদের একটু কিছু খাওয়াও না। 
বলাই। এই এসো (সকলের মদ্যপান)। 
শিবু। (চতুর্থের প্রাত) ও শালা, তুই 

ঘুমুচ্চিস নাক? 
মহেশ। (হাই তুলিয়া) না হে তা নয়, 

ঘমবো কেন?;-নব আসে নি বটে? 
সকলে। (হাস্য কারয়া) ব্রাভো, ব্রাভা। 
চৈতন। (পয়োধরীর হস্ত ধারণ কাঁরয়া) 
একটি গাও না ভাই। 

পয়ো। এর পর হলেঞ্ভাল হয় না? 
চৈতন। না না. পরে আবার কেন? শুভ 

কর্ম্মে বিলম্বে কাজ 'ক। 
পয়ো। আচ্ছা তবে গাই, যেল্তীদগের 

' প্রীতি) আড়খেমটা। 

গীত 

রাগিণী শঙ্করা, তাল খেমটা 

এখন্ কি আর্ নাগর তোমার্ 
আমার: প্রাত, তেমন আছে। 
নৃতন্ পেয়ে পুরাতনে 

তোমার সে যতন্ গিয়েছে ॥ 
তখনকার ভাব থাকৃতো যাঁদ, 
তোমায় পেতেম্ নিরবধি, 
এখন্, ওহে গ্ণনিধি, 

আমায় বিধি বাম হয়েছে। 

কোন্ নতুনে মন্ মজেছে॥ 

সকলে । কিয়াবাং, সাবাস, বেচে থাক 
বাবা, জাঁতা রও বাবা। 

চৈতন। ও বলাই বাবু, তুমি কেমন সাকণ 
হে? 

বলাই। স্মকী আবার কি? 

চৈতন্। ঘে মদ দেয় তাকে পার্সীতে 
সাকী বলে। 
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শিব । গোইয়া) “গর্ ইয়ার নহো সাকী”। 
_-তা, এসো (সকলের মদ্য পান)। 

চৈতন। চুপ কর তো, কে যেন উপরে 
আসছে না? 

বলাই। বোধ কার নব আর কালণ-- 

নব এবং কালীর প্রবেশ 

সকলে । (সকলে গান্রোথান কাঁরয়া) হিপ 
হপ্ হুরে। 

কালী । (প্রমন্তভাবে) হরে, হরে। 
নব। বসো, ভাই, সকলে বসো, (সকলের 

উপবেশন্) দেখ ভাই, আজ আমাদের 
এক্সাঁকউজ কর্তে হবে. আমাদের একস: কর্ম্ম 
ছিল বলে তাই আসতে দোর হয়ে গেচে। 

শিব্ু। (প্রমন্তভাবে) দ্যাটস এ লাই। 
নব। (ক্লুদ্ধভাবে) হোয়াট, তুমি আমাকে 

লাইয়র বল? তুমি জান না আমি তোমাকে 
এখান শুট করবো? 

চৈতন। (নবকে ধাঁরয়া বসাইয়া) হাঃ, 
যেতে দেও, যেতে দেও, একটা ট্রাইফ্লশং কথা 
নিয়ে মছে ঝকড়া কেন? 

নব। দ্রাইফ্রীং!_ও আমাকে লাইয়র 
বল্লে- আবার ট্রাইফ্লীশং ৮ ও আমাকে বাঙ্গালা 
করে ল্লে না কেন? ও আমাকে মিথ্যাবাদী 
বললে না কেন: তাতে কোন্ শালা রাগতো 2 
কিন্তু-লাইয়র--এ ক বরদাস্ত হয়। 

চৈতন। আরে যেতে দেও, ও কথার আর 

মেন্সন করো না। (উপবেশন কারয়া।) 
নব। কি গো পয়োধার, 'নিতাম্বান, 
তোমরা ভাল আছ তো? 

পয়ো। হ্যাঁ, আমরা তো আছ ভাল, কিন্তু 
তোমায় যে বড় ভাল দেখাঁচ নে-এখন তোমাকে 
ঠাণ্ডা দেখলে বাঁচ। 

নব। আম তো ঠান্ডাই আছি, তবে এখন 
গরম হবো-ওহে বলাই, একট; ব্রোণ্ডি দেও 
তো। 

সকলে। ওহে আমাদের ভুলো না হে। 
(সকলের মদ্যপান ।) 

নব। ওহে কাল, তুমি যে চুপ করে 
রয়েচো। 

কালী । আম এ বৈফব শালার ব্যবহার 
দেখে একেবারে অবাক হয়েচি। শালা এঁদকে 

মধুসূদন রচনাবলী 

মালা ঠক্ ঠক্ করে, আবার ঘুষ খেয়ে মিথ্যা 
কথা কইতে স্বীকার পেলে? শালা কি 
হপক্রীট। 

নব। 
তোমরা 
যাক। 

সকলে । না না. আগে তোমার ইসৃপনীচ। 
নব। (গ্বান্রোথান কাঁরয়া। আচ্ছা: জেন্টেল- 

ম্যেন, আপনাদ্না সকলে এই দেয়ালের প্রাতি 
একবার চেয়ে দেখুন, এই যে কয়েকটি অক্ষর 
দেখচেন, এই সকল একত্র করে পড়লে 
“জ্ঞানতরঙ্গিণশ সভা” পাওয়া যায়। 

সকলে । হয়ার, হিয়ার। 
নব। জেন্টেলম্যেন, এই সভার নাম জ্ঞান- 

তরাঙ্গণী সভা--আমরা সকলে এর মেম্বর-__ 
আমরা এখানে মীট কর্যে যাতে জ্ঞান জন্মে 

তাই করে থাক--এন্ড উই আর জল গুড 
ফেলোজ। 

সকলে। হয়ার, 1হয়ার, উই আর জাল 

মর্ুক, সে থাক্। ও পয়োধার, 
একবার ওঠ না. নাচটা দেখা 

গড ফেলোজ,। 
নব। জেন্টেলম্যেন, আমাদের সকলের 

হন্দুকুলে জল্ম, কিন্তু আমরা বিদ্যাবলে 
সুপরস্টিসনের [শকাঁল কেটে ফ্রী হয়োছ: 

' আমরা পুত্তালকা দেখে হাঁটু নোয়াতে আর 
স্বীকার কার নে, জ্ঞানের বাতির দবারা 
আমাদের অজ্ঞান অন্ধকার দূর হয়েচে: এখন 
আমার প্রার্থনা এই যে, তোমরা সকলে মাথা 
মন এক করে. এদেশের সোসীয়াল রিফরমেশন 
যাতে হয় তার চেস্টা কর। 

সকলে । হিয়ার, 'হয়ার। 
নব। জেণ্টেলম্যেন, তোমাদের মেয়েদের 

, এজুকেট কর তাদের স্বাধীনতা দেও-_জাত- 
ভেদ তফাৎ কর__ আর বধবাদের বিবাহ দেও 
তা হলে এবং কেবল তা হলেই, আমাদের প্রিয় 

, ভারতভূঁম ইংলন্ড প্রভীত সভ্য দেশের সঙ্গে 
টন্ধর দতে পারবে নচেৎ নয়! 

সকলে। 'হয়ার, হয়ার। 
নব। কিন্তু জেন্টেলম্যেন, এখন এ দেশ 

' আমাদের পক্ষে যেন এক মস্ত জেলখানা; এই 
গৃহ কেবল আমাদের িবরটি হল্ অর্থাৎ 

' আমাদের স্বাধীনতার দালান; এখানে যার যে 

! খুঁস, সে তাই কর। জেস্টেলম্যেন, ইন্ দি 



একেই কি বলে সভ্যতা ঃ 

ফ্রীডম, লেট্ অস এঞ্জয় 

হিপ, 
হরে, হরে; িবরাট হল্__বি ফ্রী-লেট | 

নেম অব 
আওয়ারসেল্ভস্। (উপবেশন।) 

সকলে । হিয়ার, হয়ার,_হিপ, 

অস এঞ্জয় আওরসেলভস্। 
নব। ওহে বলাই. একবার সকলকে দেও 

না। 
বলাই। আচ্ছা,_এই 

মদ্যপান)। 

এসো 

নব। তবে এইবার নাচ আরম্ভ হোক। 
কম্, ওপেন্ দি বল্, মাই াবউটিস্। 

পয়ো, নিত। নৃত্য এবং গাীঁত। 

নব। কিয়াবাৎ, জীতা রও। বেচে থাক, . 
ভাই। 

কালী। হরে, জ্ঞানতরাঁঙ্গণণ সভা ফর 
এভর্। 

'করতাল)। 

যাউক। 
চৈতন। গোব্রোথান কাঁরয়া) গর চিয়ার্স 

ফর্ আমাদের চ্যারম্যান__ 
সকলে। হিপ্, হপ্. হিপৃ_হুরে। 

হু রে_ হরে। 
নব। ও পয়োধার, তুম ভাই, আমার 

আরম নেও। 
পয়ো। তোমার কি নেবো, ভাই 2 
নব। এসো, আমার হাত ধর। 
কালী । ও নিনতাম্বান, তুম ভাই, 

আমাকে ফেভর কর। আহা! কি সফট হাত! 
সকলে। ব্রাভা। (করতালি।) 

| যল্তীগ্রণ ব্যতশত সকলের প্রস্থান । 

তবলা । ও ভাই, দেখো তো ও বোতলটায় 
আর কছ আছে ক না। 

বেহালা । কৈ, দোঁখ ? হ্যাঁ, আছে। এই 
নেও (উভয়ে মদ্যপান)। 

তবলা । আঃ, খাসা মাল যে হে। 
নেপথ্যে। হিপ, হিপ, হুরে। 
বেহালা । চল ভাই এক 'ছিলিম গাঁজার 

চেষ্টা দোখ গিয়ে-_এ ব্রাশ্ডিতে আমাদের 
সানে না। 

[ সকলের প্রস্থান। 

(সকলের , 

২৫১ 

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক 
নবকুমার বাবুর শয়নমান্দর 

প্রসন্নময়ী, নৃত্যকালণী, কমলা এবং 
হরকামিনী আসশন 

প্রস্ন। এই নেও-_ 
নৃত্য। কি খেললে ভাই? 
প্রসন্ন । চাঁড়তনের দহলা। 
নৃত্য। আরে মলো. চিড়তন যে রঙ. ঘূপ 

খেলাঁল কেন? 
প্রসন্ন । তুই, ভাই, মিছে বাঁকস্ কেন 2 

। হাতে রঙ না থাকে পাস দে যা। 

নৃত্য। এই এসো, আম টেক্কা মারলেম। 
হর। এই নেও। 

নৃত্য। ও ক ও, পাস দিলে যে 
হর। হাতে ব্রুপ না থাকলে পাস দোবো 

' না তো ক করবো। 
সকলে । জ্ঞানতরাঙ্গণী সভা ফর এভর্ : নৃত্য। এস কমল, এক্ষার ভাই তোমার 

_খেলা। 
নব। চল ভাই, এখন সপর টৌবলে যাওয়া কমলা। আম ভাই "বাব 'দলাম। 

নৃত্য। মর্, ও যে আমাদের পিট, তুই 
বাব দাল কেন? 

কমলা । বাঃ বাব দেবো না তো কঃ 
৷ সায়েব কোথা? 

নৃত্য। এই যে সাহেব আমার হাতে 
রয়েছে 2 

কমলয। আম তো ভাই আর জান নই। 
নৃত্য। মর্ ছশুড়ি, খেলার ইসারায় বুঝতে 

। পারিস নে? তোর মোতন বোকা মেয়ে তো 
। আর £ুটটি নাই লা, তুই যাঁদ তাস না খেলতে 
। পাঁরস্ তবে খেলতে আসিস্ কেন ? 

কমলা । কেন, খেলতে পারবো না কেন ? 
নৃত্য। একে কি কেউ খেলা বলে? তুই 

, আমার টেকার উপর 'বাঁব 'দালি। 
কমলা । কেন? বাটে ধরা গেলে বুঝি 

। ভাল হতো? 
হর। আর ভাই, মিছে গোল কাঁরস্ কেন ? 
নৃত্য। (কমলার প্রতি) কি আপোদ, যখন 

সায়েব আমার হাতে আছে তখন তোর আর 
ভয় ক? 

কমলা । বদ, তুই পাগল হলি না কি লো? 
তোর হানতে সাহেব তা আম টের পাব কেমন 
করে লা? 



২৫২ 

নৃত্য। তুই ভাই যাঁদ তাস খেলা কাকে 
বলে তা জানাঁতস্ তবে আঁবাঁশ্য টের পৌতিস্। 

কমলা। ও প্রসন্ন, শুনাল তো ভাই, এমন 
কি কখন হয়ঃ বাব ধরা গেমে, বাব 
পালাবার বাগ পেলে কি কেউ তা ছাড়ে? 

নেপথ্যে । ও প্রসন্ন- 

প্রসন্ন। চুপ্ কর্ লো. চুপ্ কর্. এ শোন, 
মা ডাকচেন-_ 

নেপথ্যে। ও বোউ-_ 
প্রস্ল। (উচ্চস্বরে) কি, মা__ 
নেপথ্যে। ওলো, তোরা ওখানে কি 

করাচস- লা। 
প্রসন্ন । উচ্চস্বরে) আমরা মা. দাদার 

বিছানা পাড়চি। 
হর। ও ঠাকুরাঝ, তাস যোড়াটা ভাই, 

নুকোও, ঠাকুরূণ দেখতে পেলে আর রক্ষে 
থাকবে না। 

প্রস্ল। (তাস বালিশের নীচে গোপন 
কারয়া) আয় ভাই আমরা সকলে এই চাদরখানা 
ধরে ঝাড়তে থাক, তা হলে মা কিছ টের 
পাবেন না। 

নৃত্য। আরে মলো- আবার টেক্কা-- 
কমলা । আরে তাতে বয়ে গেল কি? 

সায়েব ক 'বাঁব ধরতে পারে না? 
হর। তোদের পায়ে পাঁড় ভাই চুপ কর্, 

এঁ দেখু ঠাকরুণ উপরে আসচেন। ধর্, সকলে 
মিলে এই চাদরখানা ধর্। 

গৃহিণীর প্রবেশ 

গাঁহণী। ওলো, তোরা এখানে ক 
করচিস্ লা। 

প্রসন্ন । এই যে মা. আমরা দাদার বিছানা 

পাড়াচ্য। 
গাঁহণী। ও মা. তোদের কি সন্ধ্যা অবাধ 

একটা বিছানা পাড়তে গেল। তা হবে নাকেনঃ 
তোরা এখন সব কাঁলকালের মেয়ে কি না। 

নৃত্য। কেন জেঠাইমা, আমরা কাঁলকালের 
মেয়ে কেন ? 

গৃহিণী। আর তোরা দেখচি একেবারে 
কুড়ের সদ্দার হয়ে পড়োঁচিস। ভাগ্যে আজ নব 
বাড়ী নেই, তা নৈলে তো সে এতক্ষণ শুতে 
আসতো । 

কি? 

লো? 

মধুস্দন রচনাবলশ 

প্রসন্ন । হ্যাঁ মা. দাদা আজ কোথায় গেছেন 
গা? 

গৃহিণী। এ যে রামমোহন রায়-_না-কার 
কি সভা আছে--? 

কমলা । ছোটদাদা কি তবে তাঁর জ্ঞান- 
তরাঙ্গণী সভায় গেছেন 2 

হর। (জনান্তিকে প্রসম্বের প্রাত) তবেই 
হয়েচে! ও ঠাকুরঝ, আজ দেখচি তোর ভার 
আহনাদের দিল । দেখু, হয়তো তোর দাদা 
আজ আবার এসে তোকে নিয়ে সেই রকম রঙ্গ 
বাধায়! 

গহণী। বউ মা কি বলছে, প্রসব ? 
নেপথ্যে। ও বেমোল, মা ঠাকরুণ কোথায় 

গো? কত্তা মশায় বৈটকখানা থেকে উঠেছেন। 
গৃহিণী। তবে আমি যাই, তোরা মা 

বিছানা করে শীঘ্র নীচে আয়। 
[প্রস্থান। 

হর। (সহাস্য বদনে) ও ঠাকুরঝ! বল্ 
নারে. সে দন তোর ভাই কি করোছল ? 

প্রসন্ন । আঃ, ছি। 
নৃত্য। কেন, কেন, কি করেছিল ? বল না 

কেন, ভাই 7 

হর। (সহাস্য বদনে) বল না ঠাকুরাঝ 2 
প্রসন্ন । না, ভাই, তুই যাঁদ আমাকে এত 

বিরন্ত করিস্, তবে এই আমি চললেম। 
নৃত্য। কেন? বল না ক হয়োছল। ও 

ছোট বউ. তা তুই ভাই বল্। 
হর। তবে বলবো2 সে দন বাবু জ্ঞান- 

তরঙ্গিণী সভা থেকে ফিরে এসে ঠাকুরঝিকে 
দেখেই অমান ধরে ওর গালে একাঁট চুমো 
খেলেন; ঠাকুরাঝ তো ভাই পালাবার জন্যে 
ব্যস্ত. তা তিনি বললেন যে_ কেন ? এতে দোষ 
কিঃ সায়েবরা যে বোনের গালে চুমো খায়, আর 

, আমরা কল্লেই কি দোষ হয়? 
প্রস্ন। ছি, যাও মেনে, বউ। 
নৃত্য। ও মা. ছি! ইংরজী পড়লে কি 

লোক এত বেহায়া হয় গা। 

হর। আরও শোন না, আবার বাবু বলেন 

প্রস্ন। তোর দাদা মদ খেয়ে কি করে 

হর। কেন ভাই, সে 'জ্ঞানতরাঙ্গণণী 



একেই 'কি বলে সভ্যতা? 

সভাতেও যায় না, আর বোনের গায়েও হাত, 

দেয় না, আর যা করুক: সে যা হউক, 
ঠাকুরাঁঝ, তুই ভাই তোর দাদ।কে নে না কেন? 
আম না হয় বাপের বাড়ী গিয়ে থাক; তোর 
ভাতার তো তোকে একবার মনেও করে না। তা 
নে, তুই ভাই, তোর দাদাকে নে। 

প্রসন্ন । হ্যাঁ, আর তুই গিয়ে তোর দাদাকে 
নে থাক্। 

নেপথ্যে! ছোড় দেও হামকো। 
নেপথ্যে। তোমার পায়ে পাঁড়, দাদাবাবু, 

এত চেশচয়ে কথা কয়ো না, কন্তা মশায় এ 
ঘরে ভাত খাচ্চেন। 

নেপথ্যে। ডেম কত্তা মশায়! আম ক 
কারো তন্কা রাখ? 

কমলা । এ যে ছোটদাদা আসচেন। 
নৃত্য। আয়, ভাই, আমরা লুকয়ে একট: 

তামাসা দেখ। 

হর। (দীর্ঘান*বাস পাঁরত্যাগ কারয়া) না 
ভাই, আমার আর ওসব ভাল লাগে না। আঃ, 
সমস্ত রাতটা মুখ থেকে প্যাঁজ আর মদের 
গন্ধ ভক্ ভক্ কর্যে বেরোবে এখন, আর এমন 
নাক্ ডাকৃনি-_বোধ কার মরা মানুষও শদনূলে 
জেগে উঠে! ছি! 

কমলা । আয় লো আয়। 
ভাবে অবাস্থাত।) 

নববাবুকে লইয়া বৈদ্যনাথের প্রবেশ 

(সকলের গুস্ত- 

নব। (প্রমন্তভাবে) বোদে-মাই গুড 
ফেলো_ তোকে আম িফরমূ কত্যে চাই। 

তুই ব্দঝাঁল : 
বোদে। যে আজ্ঞে। 
নব। বোদে.--একটা 'বয়ার-না, এ ব্রাণ্ডি | 

। কথা, আম আর ওর কি বুঝবো ? ল্যাও। 
বৈদ্য। যে আজ্ঞে, আপান যেয়ে এ, 

বিছানায় বসুন। আম ব্রা্ডি এনে 'দচ্ছি! 
(স্বগত) দাদাবাব্ যাঁদ শীঘ্র ঘুঁময়ে না পড়ে, 

২৫৩ 

নব। (স্বগত) ড্যাম কত্তা-_ওল্ড ফুল 
আর কদ্দিন বাঁচবে? আম প্রাণ থাকতে এ 
সভা কখনই এবালিশ কর্তে পারবো না। বুড়ে। 
একবার চখ্ বুজলে হয়, তা হলে আর আমাকে 
কোন শালার সাধ্য ষে কিছ. বলতে পারে 2 হা, 
হা. হা. ওন্ট আই এঞ্জয় মিসেল্ফ ? (উচ্চস্বরে) 
ল্যাও_-মদ ল্যাও। 

হর। (কিপিং অগ্রসর হইয়া) কি সব্র্ব- 
নাশ! ওলো ঠাকৃুরঝি-" 

প্রসন্ন । (কিং অগ্রসর হইয়া) ক? 
হর। এ দেখাঁচস্, কত্তা ঠাকরুণের ঘরে 

ভাত খেতে বসেছেন। 
প্রসন্ন । তা আমি কি করবো 2 
হর। তুই, ভাই, কাছে গিয়ে তোর দাদাকে 

চুপ্ করতে বল না। 
প্রসন্ন । (সভয়ে) ও মা, তা তো ভাই আম 

পারবো না। ৯ 

হর। (সহাস্য বদনে) আঃ, তায় দোষ ক ১ 
তুই তো ভাই আর কাঁচ মেয়োট নোস, যে 
বেটাছেলের মুখ দেখলে ডরাঁব ? যা না লা। 

নব। ল্যাও- মদ ল্যাও। 
হর। ও মা! কি সর্বনাশ! (অগ্রসর হইয়া) 

কর কিঃ কর্তা বাড়ীর ভেতরে ভাত খাচ্ছেন, 
তা জান? 

নব। (সচকিতে) এ কি? পয়োধরী যে 
আরে এসো, এসো। এ অভাজনকে কি ভাই 
তুমি এত ভালবাস, যে এর জন্যে কেশ স্বীকার 
করে এত রাত্রে এই নিকুঞ্জবনে এসেছ- হা, হা, 
হা, এসা, এসো। (গান্রোথান।) 

হর। ও ঠাকুরঝ, কি বকৃচে বুঝতে 
 পাঁরস্ ভাই ? 

প্রসন্ন । (সহাস্য বদনে) ও. ভাই, তোদের 

নব। (পারক্রমণ কারতে করিতে) এসো 
ভাই, আম তোমার ডেমৃড স্লেভ্। এসো 
ভূতলে পতন ।) 

তবেই দেখছি আজ একটা কান্ড হবে এখন। 

কত্তা একে এমন দেখলে কি আর কিছু বাকী 
রাখবেন। 

নব। (শয্যোপাঁর উপাঁবস্ট হইয়া) ল্যাও__ 
ব্রাণ্ডি ল্যাও- জলাদ। 

বৈদ্য।, অআুজ্ঞে, এই যাই। [ প্রস্থান । 

হর, প্রসন্ন, ইত্যাদ। (অগ্রসর হইয়া) ও 
মা, এ কি হলো? ক্রেন্দন।) 

নেপথ্যে। কেন, কেন, কি হয়েছেঃ 

, গাঁহণীর পুনঃপ্রবেশ 

গহণশ। (নবকুমারকে অবলোকন কাঁরয়া) 



২৫৪ মধ্সূ্দন রচনাবলী 

এ কি, এ কিঃ এ আমার সোনার চ্দ যে! কর্তা। আর শেখাবে কে? এ কলকাতা 
মাটিতে গড়াচ্চে? ও মা, কি হলো? (কুল্দন । মহাপাপ নগর--কির রাজধানী, এখানে কি 
করিতে কারতে) ওঠো বাবা, ওঠো । ও মা, কোন ভদ্র লোকের বসাঁত করা উচিত? 
আমার কি হলো! ও মা, আমার কি হলো! গৃহিণী। ও মা, তাই তো, এত কে জানে, 
ও প্রসন্ন, তুই ও*কে একবার শীঘ্র ডেকে আন্ মা? 
তো লা। প্রেসত্রের প্রস্থান।) ও মা, ও মা, ; কর্তা। কাল প্রাতেই আমি তোমাদের 
আমার কি হলো! (ক্রন্দন ।) সকলকে সঙ্গে নিয়ে শ্রীবৃন্দাবনে যাত্রা করবো! 

নৃত্য। উঃ, জেঠাই মা. দেখ, দাদার মুখ এ লক্ষমীছাড়াকে আর এখানে রেখে কাজ নেই। 
দিয়ে কেমন একটা বদগন্ধ বেরুচ্ছে। চল, এখন আমরা যাই। এ বানরটা একটু 

গৃঁহণী। উদ, ছি! তাই তো লো। ও মা, : ঘুমুক-_ 
এ কি সর্বনাশ! আমার দুধের বাছাকে কি ! নব। হিয়র, হিয়র, আই সেকেন্ড 'দি 
কেউ বিষ টিষ্ খাইয়ে দিয়েছে না ক? ও মা, | রেজোলুসন। 
আমার কি হবে? ক্রেল্দন।) কর্তা। হায়, আমার বংশেও এমন 

৷ কুলাঙ্গার জন্মেছিল £ 
্রসম্নের সহিত কর্তার প্রবেশ | গাহণী। ও প্রসন্ন, ও কমলা, ওলো তোরা 

কর্তা। এ কি? | মা এখানে একট, থেকে আয়। 
গাহণী। এই দেখ, আমার নব কেমন হয়ে জী রী | 

ৰ 8 পড়েছে। ও মা, আমার ক হবে! 
কর্তা। (অবলোকন করিয়া সরোষে) কি হর। (অগ্রসর হইয়া) ও ঠাকুরঝি, এই ভাই 

সব্বনাশ, রাধে কৃষ্ণ! হা দুরাচার! হা নরাধম! | তোর দাদার দশা দেখ । হায়, এই কলকেতায় 
হা কুলাঙ্গার! যে আজকাল কত অভাগা স্ত্রী আমার মতন 

গৃহিণী। (সরোষে) এ কি? বুড়ো হলে এইরূপ যন্ত্রণা ভোগ করে তার সামা নাই। 
লোক পাগল হয় না কি? যাও, তুমি আমার | হে বিধাতা! তুমি আমাদের উপর এত বাম 
সোনার নবকে অমন কর্যে বকৃচো কেন 2 হলে কেন? 

কর্তা। (সরোষে) সোনার নব! হ্যাঁ! ওকে ৷ প্রসক্ন। তা এ আজ আর নতুন দেখাল 
যখন প্রসব করেছিলে, তখন নুন খাইয়ে মেরে না কঃ জ্ঞানতরঙ্গিণি সভাতে এই রকম 
ফেলতে পার নি? জ্ঞানই হয়ে থাকে। 

নব। হিয়র, 'হয়র, হুরে। হর। তা বই আর কি, ভাই? আজকাল 
গৃহিণী। ও মা, আবার কি হলো! এমন | কলকেতায় যাঁরা লেখা পড়া শেখেন, তাঁদের 

এলোমেলো বকচে কেন? ও মা, ছেলেটিকে | মধ্যে অনেকেরই কেবল এই জ্ঞানাট ভাল 
তো ভূতে টুতে পায় নি। জন্মে। তা ভাই দেখ দোঁখ, এমন স্বামী 

কর্তা। তোমার কি কিছমান্র জ্ঞান নাই? | থাকলেই বা কি আর না থাকালই বা 'কি। 
তুমি ক দেখতে পাচ্চ না যে লক্ষমীছাড়া | ঠাকুরঝ ! তোকে বলতে কি ভাই, এই সব দেখে 
মাতাল হয়েছে ? শুনে আমার ইচ্ছে করে যে গলায় দাঁড় দে মার। 

নব। 'হয়র, 1হয়র। (দীর্ঘান*বাস) ছি, ছ, ছি! (চন্তা কাঁরয়া) 
কর্তা। (সরোষে) চুপ্, বেহায়া, তোর কি ৷ বেহায়ারা আবার বলে কি, যে আমরা সায়েব- 

কিছুমাত্র লঙ্জা নাই ? দের মতন সভ্য হয়েচি। হা আমার পোড়া 
নব। ড্যাম লঙ্জা, মদ্ ল্যাও। কপাল! মদ্ মাস খ্যেয়ে ঢচলাঢাঁল কলেই কি 
কর্তা। শুনলে তো? সভ্য হয়?__একেই কি বলে সভ্যতা? 
গৃহণী। ও মা, আমার এ দুধের বাছাকে 

এ সব কে শেখালে গাঃ যবনিকা পতন 



প্রহষ-চাঁরত্র 
ভন্তপ্রসাদ বাবু । পণ্টানন বাচস্পাঁতি। আনন্দ বাবু । গদাধর। হানিফ গাঁজ। রাম। 

জ্তরী-চারিত্র 
পুটি। ফতেমা হোনিফের পত্রী)। ভগণী। পণ্চী। 

প্রথমাঙ্ক হানি। আগ্যে কত্তা, এবারহার ফসলের 
হাল আপাঁন তো সব ওয়াকিফ হয়েচেন।+ 

প্রথম গিভাঙ্ক ভন্ত। তোদের ফসল হোক আর না হোক 
পৃড্করিণীতটে বাদামতলা তাতে আমার কি বয়ে গেল। 

হান। আগ্যে, আপনি হচ্যেন কত্তা-- 
ভন্ত। মর্ বেটা, কোম্পানীর সরকার তো 

হাঁন। (দীর্ঘানশবাস পাঁরত্যাগ কাঁরয়া) । আমাকে ছাড়বে না। তা এখন বল খাজনা 
এবার যে পারর দরগায় কত 'ছন্লি 'দাছ তা 'দাব ক না। 
আর বলবো ি। তা ভাই কিছুতেই কিছু হানি। কত্তাবাবু, বম্্দা অনেক কল্যে 
হয়ে উঠলো না। দশ ছালা ধানও বাড়ী ' রাইওৎ, এখনে আপাঁন আমার উপর মেহেরবানি 
আনূতি পাল্লাম না-_খোদাতালার মা্জ! : না কল্যি আম আর যাবো কনে। আম এখনে 

গদা। 'বান্ট না হল্যে কি কখনও ধান ' বারো গোন্ডা পয়সা ছাড়া আর এক কড়াও 
হয় রে? তা দেখু এখন কন্তাবাব ক দাঁত পারি না। 
করেন। _. ভন্ত। তুই বেটা তো কম বজ্জাত্ নস্ রে। 

হানি। আর ক করবেন? উনি কি আর । তোর ঠে*য়ে এগারো 'সিকে পাওয়া যাবে, তুই 
খাজনা ছাড়বেন ? । এখন্ তাতে কেবল তিন 'সিকে ীদতে চাস্। 

গদা। তবে তুই ক করাঁব? ' গদা 
হাঁন। আর মোর মাথা করবো! এখন গদা। আজ্ঞেএএএ। 

মালই বাঁচ। এবার যাঁদ লাঙ্গলখান আর গরু ভন্ত। এ পাঁজ বেটাকে ধরে নে যেয়ে 
দুটো যায় তা হলি তো আমও গেলাম। হা | জমাদ'রের জিম্বে করে দে আয় তো। 
আল্লা! বাপ্ দাদার ভিটেটাও কি আখেরে । গদা। যে আজ্ঞে। হোনিফের প্রতি) 
ছাড়াতি হলো! | চল্ রে। 

গদা। এই যে কত্তাবাবু এঁদকে আসূচেন। হাঁন। কত্তাবাব, আমি বড় কাঙ্গাল 
তা আমিও তোর হয়ে দুই এক কথা বল্তে । রাইওং! আপনার খায়ে পরেই মানুষ হহীছি, 

গদাধর এবং হানফ গাজীর প্ররেশ 

কসর করব্যো না। দেখ কি হয়! এখনে আর যাবো কনে? 
ভন্ত। নে যা না আবার দাঁড়াস্ কেন ? 

0245558] | গদ।। চল্ না। 

হানি। কত্তাবাব্, সালাম কার! '  হাঁনি। দোয়াই কত্তার, দোয়াই জমদারের। 
ভন্ত। (বৃক্ষমূলে উপবেশন করিয়া) হ্যারে গেদার প্রতি জনান্তিকে) তুই ভাই আমার হয়ে 

হান্ফে, তুই বেটা তো ভার বজ্জাত্। তুই , দুএট্রা কথা বল্ না কেন? 
খাজনা দিস্ নে কেন রে, বল্ তো? মোলা | গদা। আচ্ছা। তবে তুই একট; সরে দাঁড়া। 
জপন।) (ভক্তের প্রাত ,জন্নান্তকে) কত্তাবাবু__ 

»ওয়াকিফ- হয়েচেন_-অবগত আছেন। 



৫৬ 

ভন্ত। কি রে 
গদা। আপাঁন হান্ফেকে এবারকার মতন 

মাফ করুন। 
ভন্ত। কেন? 
গদা। ও বেটা এবার যে ছপুড়বকে ানকে 
করেছে তাকে কি আপনি দেখেছেন * 

ভন্ত। না। 

গদা। মশায়, তার রূপের কথা আর ছি 

বল্বো। বয়েস বছর ডীনশ. এখনও ছেলে 
ণপলে হয় নি, আর রঙ যেন কাঁচা সোণা। 

ভন্ত। (মালা শশঘ্র জাঁপতে জাঁপতে) আঁ. 
আঁ, বালস্ কি রে? 

গদা। আজ্ঞে, আপনার কাছে ক আর 
মিথ্যে বলচি2? আপাঁন তাকে দেখতে চান 
তো বলুন। 

ভন্ত। (চন্তা কাঁরয়া) মুসলমান মাগীদের 
মুখ দয়ে যে প্যাজের গন্ধ ভকৃভক্ করে 
বেরোয় তা মনে হল্যে বাম এসে। 

গদা। কত্তাবাবু, সে তেমন নয়। 
ভন্ত। (চিন্তা করিয়া) মুসলমান! যবন' 

ম্লেচ্ছ! পরকালটাও কি নম্ট করবো? 
গদা। মশায়, মুসলমান হলো তো বয়ে 

গেল কি? আপানি না আমাকে কত বার 
বলেছেন যে শ্রীকৃষ্ণ বজে গোয়ালাদের মেয়েদের 
শনয়ে কোল কত্যেন। 

ভন্ত। দীনবন্ধো, তুমিই যা কর। হাঁ, 
স্লীলোক_তাদের আবার জাত কঃ তারা 
তো সাক্ষাৎ প্রকৃতিস্বরূপা, এমন তে: 
আমাদের শাস্বেও প্রমাণ পাওয়া যাচ্যে;_বড় 
সূন্দর+ বটে. আাঁঃ আচ্ছা ডাক. হানফেকে 
ডাক । 

গদা। ও হানিফ, এদকে আয়। 
হানি। আঁ, কি? 

ভন্ত। ভাল, আম যাঁদ আজ [তন 'সকে 
নিয়ে তোকে ছেড়ে 'দ, তবে তুই বাদবাকি 
টাকা কবে দিবি বল্ দেখি 2 

হানি। কত্তামশায়, আল্লাতালা চায় তো 
মাস দ্যাড়েকের বিচেই দিতি পারবো । 

ভরত । 

জীকে দে গে। 
হাঁন। (সহর্ষে) য্যাগ্যে কত্তা, (স্বগত) 

বাঁচলাম! বারো গণ্ডা পয়সা তো গাঁট আছে, 

আচ্ছা, তবে পয়সাগদলো দেওয়ান্- ' 

মধুসূদন রচনাবলী 

আর আট 'সকে কাছায় বান্ধ্যে আনেছি, যাঁদ 
বড় পেড়াঁপাড় কত্তো তা হলি সব দিয়ে 
ফ্যালতাম। (প্রকাশে) সালাম কত্তা। 

[ প্রস্থান। 
ভন্ত। ওরে গদা__ 
গদা। আজ্ঞেএএএ। 
ভন্ত। এ ছশুড়ীকে তো হাত কত্যে 

পারাবি ? 
গদা। আজ্ঞে, তার ভাবনা কিঃ গোটা 

কাঁড়ক টাকা খরচ কল্যে_ 
ভন্ত। কু-ড়ি-টা-কা! বালস্ কি? 
গদা। আজ্ঞে এর কম হবে না, বরণ 

জেয়াদা নাগলেও নাগদে পারে, হাজারো হোক 
ছশুড়ী বউমানুষ ক না। 

ভন্ত। আচ্ছা, আম যখন বৈটকখানায় যাবো 
তখন আঁসস্, টাকা দেওয়া যাবে। 

গদা। যে আজ্জে। 
ভন্ত। (নেপথ্যাভিমূখে অবলোকন কারয়া) 

ও কে? বাচস্পরতি নাঃ 

বা৯স্পাঁতির প্রবেশ 

কে ও“ বাচস্পাত দাদা যে। প্রণাম। এ কি? 
বাচ। আর দুঃখের কথা কি বলবো, এত 

দিনের পর মা ঠাকুরুণের পরলোক হয়েছে। 
(রোদন |) 

ভন্ত। বল কিঃ তা এ কবে হলো: 
বাচ। অদ্য চতুর্থ 'দিবস। 
ভন্তু। হয়েছিল কন 
বাচ। এমন কছু নয়, তবে কিনা বড় 

প্রাচীন হয়োছলেন। 
ভন্ত। প্রভো. তোমারই ইচ্ছা! এ বিষয়ে 

ভাই আক্ষেপ করা বৃথা । 
বাচ। তা সত বটে. তবে এক্ষণে আম এ 

দায় হতে যাতে মুন্ত হই তা আপনাকে কত্যে 
হবে। যে 'কাণ্ৎ রন্গন্র ভূমি ছিল, তা তো 

আপনার বাগানের মধ্যে পড়াতে বাজেআপ্ত 

. হয়ে গিয়েছে। 
ভন্ত। আরে, যা হয়ে বয়ে গিয়েছে সে কথা 

আর কেন? 

বাচ। না, সে তো গিয়েইছে-“গতস্য 
. শোচনা নাঁস্ত"- সে তো এমনেও নেই অমনেও 
নেই, তবে কি না আপনার অনেক ভরসা করে 



বুড় সালকের ঘাড়ে রো 

, তা, যাতে এ দায় হতে উদ্ধার 
পারি, তা আপনাকে অবশ্যই করতে 

পরী 
ভন্ত। আমার ভাই এ নিতান্ত কুসময়, 

আত অজ্প দিনের মধ্যেই প্রায় বিশ হাজার 
টাকা খাজনা দাঁখল কত্যে হবে। 

বাচ। আপনার এ রাজসংসার। মা কমলার 
কৃপায় আপনার অপ্রতুল কিসের? কাণ্চৎ 
কটাক্ষ কল্যে আমার মত সহম্্র লোক কত দায় 
হতে উদ্ধার হয়। 

ভন্ত। আম যে এ সময়ে ভাই তোমার 
[কিছু উপকার করে উঠি, এমন তো আমার 
কোন মতেই বোধ হয় না। তা তুমি ভাই 
অন্যত্তরে চেস্টা কর। দেখি, এর পরে যাঁদ িছু 
কত্যে পাঁর। 

বাচ। বাবুজী, আপানি হচ্যেন ভূস্বামী, 
রাজা: আপনার সম্মুখে তো আর আঁধক ছু 
বলা যায় না; তা আপনার যা ববেচনা হয় 
তাই করুন । দৌর্ঘান*বাস) এক্ষণে আমি 
তবে বিদায় হল্যেম। 

ভন্ত। প্রণাম। 
| বাচস্পাঁতর প্রস্থান। 

আঃ, এই বেটারাই আমাকে দেখাঁছ ডুবুলে। 
কেবল দাও! দাও! দাও! বই আর কথা নাই। 
ওরে গদা_ 

গদা। আজ্ঞেএএ। 
ভন্ত। ছণুড়ী দেখতে খুব ভাল তো রে! 
গদা। কত্তামশায়,। আপনার সেই ইচ্ছেকে 

মনে পড়ে তো! 
ভন্ত। কোন্ ইচ্ছে? 
গদা। আজ্ঞে, এ যে ভট্চাঁজ্যদের মেয়ে। : 

আপান যাকে অদ্রধোক্তি-তার পরে যে 
বোরয়ে গিয়ে কসবায় ছিল। 

ভন্ত। হাঁ! হাঁ! ছণুড়ীটে দেখতে ছিল ' 
ভাল বটে দৌর্ঘান*বাস পাঁরত্যাগ কাঁরয়া) 
রাধে কৃষ্ণ! প্রভো তুমিই সত্য। তাসে ইচ্ছের 
এখন কি হয়েছে রে? 

গদা। আজ্ঞে সে এখন বাজারে হয়ে 
পড়েছে । হান্্ফের মাগ তার চাইতেও দেখৃতে 
ভাল। 

২৫৭ 

| ভন্ত। বাঁলস্ কি! আ্যাঁট আজ রাত্রে 
ঠিকৃঠাক্ কত্যে পারাব তো? 

৷ গদা। আজ্ঞে, আজ না হয় কাল পরশুর 
৷ মধ্যে করে দেব। 

ূ ভন্ত। দেখু, টাকার ভয় কারস্ না। যত 
খরচ লাগে আম দেব। 
| গদা। যে আজ্ঞে। (স্বগত) কন্তাটি এমান 
| খেপে উঠালই তো আমরা বাঁচ, গো মড়কেই 
মুচির পাব্বণ। 

ভন্ত। (নেপথ্যাভমূখে অবলোকন কাঁরয়া) 
| ও_কে ও রে? 

৷ গদা। আজ্রে, ও ভগ আর তার মেয়ে 
| পাচ। জল আনৃতে আসচে। 

ভন্ত। কোন্ ভগ রে? 
গদা। আজ্ঞে, পীতেম্বরে তেলীর মাগ। 
ভন্ত। এ ক পীতাম্বরের মেয়ে পণ্পটী? এ 

যে গোবরে পদ্মফুল ফুেছে। 
গদা। আজ্ঞে, ও আজ দ্বাদন হলো 

*বশুরবাড়ী থেকে এসেছে। 
ভন্ত। (স্বগত) “মোদনী হইল মাটি 

. নিতম্ব দৌঁখয়া। অদ্যাঁপ কাঁপয়া উঠে থাঁকয়া 
| থাঁকয়া॥”২ আহা! "কুচ হৈতে কত উচ্চ মের, 

চূড়া ধরে। শিহরে কদম্ব ফুল দাঁড়ম্ব 
বদরে ॥”২ 

গদা। (স্বগত) আবার ভাব লাগলো দেখাঁচি। 
' বুড়ো হলে লোভান্ত হয়; কোন ভালমন্দ 
জিনিস সামূনে দিয়ে গেলে আর রক্ষে থাকে না। 

ভন্ত। ওরে গদা- 
গদা। আজ্ঞেএএ। 
ভন্ত। এঁদকে কিছু কত্যে টত্যে পাঁরস ? 
গদা। আজ্জ্রে, ও বড় সহজ কথা নয়। ওর 

_বড়মানুষের ঘরে বিয়ে হয়েছে শনোছ। 

কলসী লইয়। ভগী এবং পণ্চণর প্রবেশ 

ভন্ত। ওগো বড়বউ, এ মেয়েট কে গাঃ 
| ভগ্ী। সে কি কত্তাবাব? আপনি আমার 
। পাঁচিকে চিন্তে পারেন না? 
| ভন্ত। এই কি তোমার সেই পাঁচ? আহা, 
' ভাল ভাল, মেয়োট বেচে থাকুক্। তা এর 
৷ বয়ে হয়েছে কোথায় ? 

| 

 ভারতচুন্্র : বিদ্যাসন্দর কাব্য ঢাঁবদ্যার রূপবর্ণনা) 
মধু--১৭ 



২৫৮ 

ভগশ। আজ্ঞে খানাকুল কৃষ্ণনগরে পালে- 

দের বাড়ী। 
ভন্ত। হা, হাঁ, তারা খুব বড়মানুষ বটে। 

তা জামাইটি কেমন গা? 
ভগ্ণী। সেগব্রবে) আজ্ঞে, জামাইটি দেখতে 

বড় ভাল। আর কল্কেতায় থেকে লেখা পড়া 
শেখে । শুনেছি যে লাট সাহেব তারে নাক 
বড় ভালবাসেন, আর বছর২ এক একখানা 
বই দিয়ে থাকেন। 

ভন্ত। তবে জামাইটি কল্কেতাতেই থাকে 
বটে? 

ভগশ। আজ্ঞে হাঁ। মেয়োটকে যে এবার 
মশায় কত করে এনোছ তার আর ক বল্বো। 
বড় ঘরে মেয়ে দিলে এই দশাই ঘটে। 

ভন্ত। হাঁ, তা সত্য বটে। (স্বগত) ছ-ুড়ীর 
নবযৌবনকাল উপাঁস্থত, তাতে আবার স্বামী 
থাকে বিদেশে। এতেও যাঁদ কিছ না কত্যে 
পার তবে আর কিসে পারবো । (প্রকাশে) ও 
পাঁচ, একবার নিকটে আয় তো তোকে ভাল 
করে দোখি। সেই তোকে ছোটাঁট দেখোছিলেম, 
এখন তুই আবার ডাগর ডোগরাঁট হয়ে 
উঠেচিস্। 

ভগী। যা না মা, ভয় কি? কত্তাবাবুকে 
দিয়ে দণ্ডবং কর, বাবু যে তোর জেগা 
হন। 

পণ্টী। (অগ্রসর হইয়া প্রণাম কারিয়া 
স্বগত) ও মা! এ বুড় মন্সে তো কম নয় 
গা। এ কি আমাকে খেয়ে ফেলতে চায় না কি ? 
ও মা,ছি! ও কিগোঃ এ যে কেবল আমার 
বুকের 'দকেই তাঁকয়ে রয়েছে ১ মর্। 

ভন্ত। (স্বগত) “শহরে কদম্ব ফুল 
দাঁড়ম্ব বিদরে।" আহাহা! 

ভগী। আপনি কি বলছেন ? 
ভন্ত। না। এমন কিছ নয়। বাল মেয়েটি 

এখানে কাঁদ্দন থাকবে। 
ভগী। ওর এখানে এক মাস থাকবার কথা 

আছে। 

ভন্ত। স্বেগত) তা হলেই হয়েছে। ধনপ্জয় 
অজ্টাদশ 'দনে একাদশ অক্ষৌহিণন সেনা সমরে 
বধ করেন, আম কি আর এক মাসে একটা 
তেলশর মেয়েকে বশ কত্যে পারবো নাঃ 
(প্রকাশে) কৃষ্ণ হে তোমার ইচ্ছে। 

মধুসূদন রচনাবলী 

ভগণী। কত্তাবাব! আপনি কি বলছেন ? 
ভন্ত। বাল, পাঁতাম্বর ভায়া আজ 
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ভগী। সে নুনের জন্যে কেশবপুরের হাটে 
গেছে। 

ভন্তু। আসবে কবে? 
ভগী। আজ্ঞে চার পাঁচ দিনের মধ্যে 

আসবে বলে গেছে। কত্তাবাবু, এখন আমরা 
তবে ঘাটে দল আনতে যাই। 

ভন্ত। হাঁ, এসো গে। 
ভগণী। আয় মা, আয়। 

| ভগণী এবং পণ্টীর প্রস্থান। 

ভন্তূ। ্বগত) পীতেম্বরে না আসতে২ 
এ কম্মটা সারতে পারলে হয়। (নেপথ্যাঁভি- 
মুখে অবলোকন কাঁরয়া) আহা! ছগুড়ী কি 
সুন্দরী । কাঁবরা যে নবযৌবনা স্ত্রীলোককে 
মরালগাঁমনী বলে বর্ণনা করেন, সে কছ 
মিথ্যা নয়। (প্রকাশে) ও গদা_ 

গদা। আজ্ঞে । (স্বগত) এই আবার সাল্যে 
দেখাঁচি। 

ভন্ত। কাছে আয় না। দেখু, এ বিষয়ে 
কিছু কত্যে পাঁরস্ ঃ 

গদা। কত্তামশায়! এ আমার কর্ম নয়। 
তবে যাঁদ আমার 'পসী পারে তা বলতে 
পার নে। 

ভন্তু। তবে যা. দৌড়ে গিয়ে তোর ?পসনীঁকে 

এসব কথা বলগে। আর দেখ. এতে যত টাকা 
লাগে আম দেবো। 

গদা। যে আজ্ঞে, তবে আম যাই। গেমন 
কাঁরতে২) কন্তা আজকে কল্পতরু, তা দৌখ 
গদার কপালে কি ফলে। 

[ প্রস্থান। 
ভন্ত। (স্বগত) প্রভো, তোমারই ইচ্ছা। 

আহা, ছশুড়ীর কি চমৎকার রূপ গা, আর 
একট ছেনালও আছে। তা দেখি ?ক হয়। 

এখন যাই, সন্ধ্যা আহৃকের সময় উপাঁস্থত 
হলো। গোন্রোথান কারয়া) দীনবন্ধো! তুমিই 
যাকর। আঃ, এ ছুড়ীকে যাঁদ হাত কত্যে 
পাঁর। 

[ উভয়ের প্রস্থান। 
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দ্বিতীয় গভাজ্ক । নিষ্ঠে গা! চন্তা কারয়া) সে যাক্ মেনে, 
হানিফ গাজীর নিকেতন-সম্মখ দেখ এখন এ মাগীকে পার কি না। 
চরিত রিত ৷ পাঁতেম্বরে তেলীর মেয়েকে এসব কথা রলতে 

- | ৷ ভয় পায়। সে তো আর দুঃখী কাঙ্গালের বউ 
হাঁন। বলিস্ কিঃ পণ্চাশ টাকা ? | নয় যে দুই চার টাকা দেখলে নেচে উঠ্বে। 
ফতে। মুই কি আর ঝুট কথা বলছ। | আর ভন্তবাবুূর যাঁদ যুবকাল থাকতো তা 
হানি। (সরোষে) এমন গরুখোর হারাম- ; হলেও ক্ষাত ছলো না। ছ'ড়ী যাঁদ নারাজ 

জাদা কি হেশ্দুদের বিচে আর দুজন আছে ? | হয়ে রাগ্তো তা হল্যে নয় কথাটা ঠাট্রা করেই 

শালা রাইওৎ বেচারীগো জানে মার্ে, তাগোর | উড়য়ে দিতেম। তা দোঁখ, এখানে ক হয়। 

সব লুটে লিয়ে, তার পর এই করে। আচ্ছা ! (উচ্ৈঃস্বরে) ও ফতি! তুই বাড়ী আছিস্ঃ 
দোঁখ, এ কুম্পানর মুলুকে এনছাফণ আছে । নেপথ্যে। ওকে ও? 

দি না। বেঢা কাফেরকে আমি গোরু খাওয়ায়ে : প্ুটি। আম. একবার বেরো তো। 

তবে ছাড়বো । বেটার এত বড় মক্দুরঞ্। আমি 

গারব হলাম বল্যে বয়ে গেলো কিঃ আমার : 

বাপ দাদা নওয়াবের সরকারে চাকুরী করেছে ' ফতে। পাট 'দাঁদ যে, কি খবর? 

আর মোর বূন কখনো বারয়ে গিয়ে তো পদাটি। হানিফ কোথায় 2 

কসবাগার, করে নি। শালা-_ _ ফতে। সে ক্ষেতে লাঙ্গল দাত গেছে। 

ফতে। আরে মিছে গোসা কর কেন? এ ! পশুটি। (স্বগত) আপদ্ গেছে। মন্সে 
দেখ, যে কুটনী মাগীকে মোর কাছে | যেন যমের দৃত। (প্রকাশে) ও ফাঁতি, তুই এখন 

পেটয়েছ্যাল, সে ফের এই 'দিগে আসতেচে। হি 

ফতেমার প্রবেশ 

হানি। গস্তানীর মাথাটা ভাঙাঁত পাত্তাম, ফতে। ক বলবো? 

তা হলি গা-টা ঠাণ্ডা হতো। পুুটি। আর কি বলাব? সোণার খাবি, 

ফতে। চল, মোরা একটু তফাতে দাঁড়াই, ! সোণার পরাব, না এখানে বাদী হয়ে 

দোঁখ মাগণী আস্যে ক করে। | থাকৃবি ? 

| উভয়ের প্রস্থান। | ফতে। তা ভাই যার যেমন নাঁসব্। তুই 
| মোকে জওয়ান* খসম৯ ছেড়ে একটা ব্দড়র 

পাঁাটর প্রবেশ কাছে যাতি বালস্, তা সে বুড় মাল ভাই 
পণুটি। (চতুদ্দিকি অবলোকন করিয়া | আমার কি হবেঃ 

সবগত) থু, থু। পাঁতিনেড়ে বেটাদের | পুাট। আঃ! ও সব কপালের কথা, ও 

বাড়ীতেও আসতে গা বাঁম বাঁম করে। থু, থু । ; সব কথা ভাবতে গেলে কি কাজ চলে? এই 

কু'কড়র পাখা, প্যাজের খোসা। থন, থদ। তা দেখ পণচশটে টাকা এনোছ। যাঁদ এ কম্ম 

কাঁর কি 2 ভন্তবাব্ কি এ কর্মে কখনও ক্ষান্ত ; করিস্ তো বল্. টাকা--দি; আর না কারস্ 

হবে। এত যে বুড়, তবু আজো যেন রস ; তো তাও বল্, আম চল্লেম। 
উতলে পড়ে। আজ না হবে তো রশ বচ্ছর | ফতে। দাঁড়া ভাই, একট; সবুর কর না 

ওর কম্ম কাচ্ছ, এতে যে কত কুলের 'ঝ বউ, | কেন। 

কত রাঁড়, কত মেয়ের পরকাল খেয়োছি তার পদ্ুট। তুই যাঁদ ভাই আমার কথা শ্ানস্ 

[ঠিকানা নাই। (সহাস্য বদনে) বাবু এঁদকে | তবে তোর আর দৌর করে কাজ নেই। 

আবার পরম বৈষ্টব, মালা ঠকঠকিয়ে বেড়ান ফতে। (চন্তা কারয়া) আচ্ছা ভাই, দে, 

ফি সোমবারে হাবাষ্য করেন_-আ মার, কি | টাকা দে। 

০বিচে মধ্যে। ৪ এনছাপ- ন্যায়াবচার। « মকদনর- দণ্ঃসাহস। 
৬ কসবাঁগার- বেশ্যাবৃত্তি। ৭নাঁসব্-অদ্ট। " ৮ জওয়ান- যুবক। 

৯ খসমৃ্বামী। 



২৬০ মধুসূদন রচনাবলী 

পশটি। দেখিস্ ভাই, শেষে যেন গোল । মুসলমানের ইজ্জত মাত্য চায়। দোখস্ ফাতি, 
লা হয়। যা কয়ে দিচ্ছি, যেন ইয়াদ্* থাকে, আর তুই 

ফতে। তার জন্যে ভয় কিঃ আম সাঁজের সমৃঝে১০ চালস; বেটা বড় কাফের, যেন গায়- 
বেলা তোদের বাড়ীতে যাব এখন্। দে, টাকা টায় হাত না 'দাতি পায়। 
দে। তা ভাই, এ কথা তো কেউ মালনম* | 
কাত্য পারবে নাঃ 

কাঁরস্। 

ফতে। (হাস্য বদনে) মোরা রাঁড় হল্য 
নিকা করি, তোরা ভাই কি কারস বল্ দেখি। 
সে যা হোৌক মেনে১১, এখন দে, টাকা দে। 

পদাট। এই নে। 
ফতে। (টাকা গণনা কাঁরয়া) এ যে কেবল 

এক কম পাঁচ গণ্ডা টাকা হলো । 
পদুটি। ছ টাকা ভাই আমার দস্তুর। 
ফতে। না, না, তা হবে না, তুই ভাই দু 

টাকা নে। 
পদ্গাটি। না ভাই, আমাকে না হয় চারটে 

টাকা দে। 

ফতে। তার জান্য কিছু ভাবাঁত হবে না। 
। এ দেখ, এাঁদকে কেটা আসৃতেচে, আম 

পদুটি। কি সব্বনাশ! তাও কি হয়। । পালাই। 
আর এ কথা লোকে টের পেলে আমাদের যত 
লাজ তোর তো তত নয়। আমরা হল্যেম হিপ্দব, 
তুই হাল নেড়েদের মেয়ে, তোদের তো আর , 

' আবশ্যক হবে, তা এ প্রাচীন তেতুলগাছটাই 
' কাটা ফাউক না কেন? আহা! বাল্যাবস্থায় যে 

[ প্রস্থান। 

বাচস্পাতর প্রবেশ 

বাচ। (স্বগত) অনেক কাচ্ঠের দেখাঁছ 

এ ব্ক্ষমূলে কত ক্রীড়া করেছি তা স্মরণ- 
৷ পথারূঢ় হল্যে মনটা চণ্চল হয়। (দীর্ঘানম্বাস 
পাঁরত্যাগ করিয়া) দূর হোক, ও সব কথা আর 
। এখন ভাবলে কি হবে । (িচ্চৈঃস্বরে) ও হানিফ 

বাচ। তবে তোর কুড়ালিখানা নে আমার 
ফতে। নারদ 

গফাঁরয়ে দে। হাঁন। ঠাকুর, কত্তাবাবু এই ছরাদের জান্য 
পদাট। এই নে আর দেখ্, তুই সাঁজের তোমাকে ক দেছে গা? 

বেলা এ আঁব-বাগানে যাস্, তার পরে আমি 
এসে তোকে নে যাবো। 

ফতে। আচ্ছা, তুই তবে এখন যা। 
পদুট। দেখু ভাই, এ কম মানুষের টাকা 

নয়, এ টাকা বজ্জাত করে হজম করা 
তোর আমার কম্ম নয়, তা এখন আমি 
চললেম। 

[ প্রস্থান। 

হানিফের পদনঃপ্রবেশ 

হানি। (নেপথ্যাভমুখে অবলোকন করিয়া 
রা তা হাল্য 
গা জুড়য়। হা আল্লা, এ কাফের শালা ক 

১০ মালুমৃ-অনুভব করা, জানা। , 
১ ইয়াদ২ খেয়াল। 

সি 

১৫ বা চিত- কথাবার্তা । 

বাচ। আরে ও কথা আর কেন জিজ্ঞাসা 
কারস্ঃ যে বিঘে কুঁড়ক ব্রন্মত্র ছিল তা তো 

শগয়ে জানালেম, তা তান বল্যেন যে এখন 

' না: তার পরে কত করে বল্যে কয়ে পাঁচটি 
টাকা বার করোছ। (দীর্ঘাীনশ্বাস) সকাল 
কপালে করে! 

হানি। (ঁচন্তা কাঁরয়া) ঠাকুর, একবার 
এাদকে আসো তো, তোমার সাথে মোর 
' থোড়া৯৪ বাৎ চিত্১ আছে। 

বাচ। কি বা চিত্, এখানেই বল্ না 
(কেনই 

১৯যা হোক মেনে যা হোক গে। মেয়োল প্রয়োগ । 
১৩ সমঝে--বুঝে, বিবেচনা করে। ৯৪ থোড়া-_কিছন। 



বূড় সালিকের ঘাড়ে রো ২৬১ 

হানি। আগ্যে না, একবার এীদকে যাতি , হানি। য্যাগ্যে, তার জন্যি ভাবাত হবে না। 

5 | বাচ। এখন চল্। তোর কুড়াল কোথায়? 
০০5০৬ হানি। কুরুল্খানা বুঝি ক্ষেতে পড়ে 

[উভয়ের প্রস্থান। আছে। চল। 

ফতেমার এবং পদুটির পুনঃপ্রবেশ [ উভয়ের প্রস্থান। 

ৃ ইীত প্রথমা্ক 
পট । না ভাই, ও আঁব-বাগানে হলো 

এ দ্বিতীয়া্ক 
ফতে। তবে তুই ভাই মোকে কোথায় নিয়ে 

যেতে চাস তা বল্? প্রথম গভাঙ্ক 

পদটি। দেখু. এ যে পুখুরের ধারে ভনতপ্রসাদ বাবুর বৈটকখানা 
ভাঙ্গা শিের মান্দর আছে, সেইখানে তোকে 

্ রা ভন্তবাব আসান 
যেতে হবে, তা তুই রাত্ চার ঘড়ীর সময় এ : 
গাছতলায় দাঁড়াস, তার পরে আম এসে যা ভন্ত। (স্বগত) আঃ! বেলাটা কি আজ 

কত্যে হয় করে কম্মে দেবো। | আর ফুরবে নাঃ (হাই তুলিয়া) দীনবন্ধো! 
ফতে। আচ্ছা, তবে তুই যা, দেখিস ভাই তোমারই ইচ্ছা । পশ্াট বলে যে পণ্চণ ছংড়ীকে 

এ কথা যেন কেউ টের টোর না পায়। ' পাওয়া দুস্কর, কি দুঃখেরশরবষয়! এমন কনক- 

পশুটি। ওলো, তুই কি কায়েত না বামণের পদ্মা তুলতে পাললেম না হে! সসাগরা 
মেয়ে যে তোর এতো ভয় লো? পাঁথবীকে জয় কর্যে পার্থ কি অবশেষে 

ফতে। আম যা হই ভাই, আমার ' প্রমীলার*' হস্তে পরাভূত হল্যেন। যা হোক, 
আদৃমি৯১ এ কথা টের পাল্য আমাগো এখন যে, হান্ফের মাগ্টাকে পাওয়া গেছে 
দুজনকেই গলা টিপে মেরে ফেলাবে। এও একটা আহনাদের বিষয় বটে। ছণুড়ী 

পদুটি। (ত্রাসে) সে সীত্ত কথা। উঃ! দেখৃতে মন্দ নয়, বয়স অল্প, আর নবযৌবন- 
বেটা যেন ঠিক যমদূত। তবে আম এখন ' মদে একবারে যেন ঢলে ঢলে পড়ে। শাস্ত্রে 

যাই। বলেছে যে যৌবনে কুক্ুরীও ধন্য! (চতীর্্দক্ 
[প্রস্থ ; অবলোকন করিয়া) ইঃ! এখনও না হবে তো 

ফতে। (স্বগত) দোখ, আজ রাতির বেলা প্রায় দুই তিন দণ্ড বেলা আছে। ক উৎপাত! 

কি তামাশা হয়: এখন যাই, খানা পাকাই গে। 
আনন্দ বাবুর প্রবেশ 

[ প্রস্থান। 
কে ও, আনন্দ নাক? এসো বাপু এসো, বাড়ী 

বাচস্পাত এবং হানিফের পুনঃপ্রবেশ এসেছো কবে? 

বাচ। শিব! শিব! এ বয়সেও এতো? আর . আন। প্রণাম ও উপবেশন কারয়া) 
তাতে আবার যবনণ। রাম বলো! কাঁলদেব এত আজে, কাল রাত্রে এসে পেশছোছি। 
দিনেই যথার্থরূপে এ ভারতভূঁমিতে আবির্ভূত ভক্জ। তবে** কি সংবাদ, বল দোঁখ শ্দান। 
হলেন। হানিফ, দেখু, ষে কথা বল্যেম তাতে আন। আজ্ঞে, সকলই সুসংবাদ। অনেক 
যেন খ্দব সতর্ক থাঁকস। এতে দেখাঁছ দিন বাড়ী আসা হয় নি বল্যে মাস খানেকের 
আমাদের উভয়েরই উপকার হত্যে পারবে হাহ 

স্ঞাস্পিস্পিশপী -- শীশী লি টি ত 7 শশা এ শত সি? শাকির? পাপ লদ প্প্পশ পপপাট শা 

১৬ আদৃমি_ _মানষ, এখানে স্বাম। 
১৭ মহাভারতের অশ্বমেধপর্বে বাঁ্ণত নারী রাজ্যের যুবতী অধা্বরী। পৌরাঁণক উল্লেখাট কৌতুক- 

রসের দিক থেকেই অনুধানবযোগ্য ও আস্বাদ্য। 
১৮ সংলাপে “তবে, কথার ব্যবহার মধুসূদনের মদ্রাদোষু। শা্মষ্ঠায় খুবই বোঁশ ছিল। ক্রমে কমে 

এসেছে। 



ত্৬২ 

ভন্ত। তা বেশ করেছো। আমার অম্বিকার 
সঙ্গো সাক্ষাৎ হয়োছল ? 

আন। আজ্ঞে, আম্বকার সঙ্গে কলকেতায় 
তো আমার প্রায় রোজই সাক্ষাৎ হয়। 

ভন্ত। কেন? 

থাক? 

তুমি না পাথুরেঘাটায় 

আন। আজ্ঞে, থাকৃতেম বটে, 'কল্তু এখন ' 
উঠে এসে থাঁদরপুরে বাসা করোছ! 

ভন্ত। আম্বকার লেখাপড়া হচ্যে কেমন ? 
আন। জেঠা মহাশয়, এমন ক্রেবর্ 

ছোকরা তো হিন্দু কালেজে আর দুটি 
নাই। 

ভন্ত। এমন কি ছোকরা বললে, বাপু ? 
আন। আজ্ঞে, রেবর্, অর্থাৎ সচতুর_ 

মেধাবী । 
ভন্ত। হাঁ! হাঁ! ও তোমাদের ইংরাজী কথা 

বটেঃ ও সকল, বাপু, আমাদের কাণে ভাল 
লাগে না। জহান্ কিম্বা চালাক্ বললে 
আমরা বুঝতে পাঁরি। ভাল, আনন্দ! তুমি 
বাপু আত শিষ্ট ছেলে, তা বল দোখি, আম্বিকা 
তো কোন অধম্মাচরণ শিখছে না। 

আন। আজ্ঞে, অধর্মাচরণ ক ? 
ভন্ত। এই দেব ব্রাহ্মণের প্রাতি অবহেলা, 

গঞ্গাস্নানের প্রাত ঘ্ণা, এই সকল খ্রীষ্টয়ান আর “মরা গরুতেও কি ঘাস খায়" এই বলে 
মত-_ 

আন। আজ্ঞে, এ সকল কথা আম 
আপনাকে বশেষ করে বলতে পাঁর না। 

ভন্ত। আমার বোধ হয় আম্বকাপ্রসাদ 
কখনই এমন কুকর্্মাচারী হবে না_সে 
আমার ছেলে ক না। প্রভো! তুমিই সত্য! 
ভাল, আম শুনোছ যে কলকেতায় না কি 
সব একাকার হয়ে যাচ্ছে? কায়স্থ, ব্রাহ্মণ, 
কৈবর্ত, সোণারবেণে, কপালন, তাঁতী, জোলা, 

আর খাওয়া দাওয়াও করে? বাপু, এ সকল 
কি সত্য? 

আন। আজ্জে, বড় যে মিথ্যা তাও নয়। 

মধৃসূদন রচনাবলশ 

গদাধরের প্রবেশ 
কেও ? 

গদা। আজ্তে, আমি গদা। (এক পারে 
দণ্ডায়মান ।) 

ভন্ত। (ইসারা।) 

গদা। (এ) 
ভন্ত। (স্বগত) ইঃ, আজ কি সন্ধ্যা হবে 

না না ?ক। (প্রকাশে) ভাল, আনন্দ! শুনোছ 
_কলকেতন্ম না ক বড় বড় 'হন্দু সকল 

' মুসলমান বাবূচঁ রাখে ? 
আন। আজ্ঞে, কেউ কেউ শুনোৌছি রাখে 

বটে। 

হন্দু হয়ে ভন্ত।॥ থু! থু! বল কিঃ 
নেড়ের ভাত খায়? রাম! রাম! থু! থু। 

গদা। (স্বগত) নেড়েদের ভাত খেলে জাত 
যায়, কিন্তু তাদের মেয়েদের নিলে কু হয় 
না। বাঃ! বাঃ! কত্তাবাবুর কি বুদ্ধ! 

ভন্ত। আম্বকাকে দেখচি আর বিস্তর 
৷ দন কল্কেতায় রাখা হবে না। 

আন। আজ্ঞে, এখন অম্বকাকে কালেজ 
থেকে ছাড়ান কোন মতেই উচিত হয় না। 
ভন্ত। বল কি, বাপ? এর পরে কি 

ইংরাজী শিখে আপনার কুলে কলঙ্ক দেবে 2 

কি পিতৃঁপতামহের শ্রাদ্ধটাও লোপ করবে ? 
নেপথ্যে। (শংখ, ঘণ্টা, মৃদগ্গ, করতাল, 

 ইত্যাঁদ।) 
ভন্ত। এসো, বাপ, ঠাকুরদর্শন কার গে। 
আন। যে আজ্দে, চলুন। 

[ উভয়ের প্রস্থান । 

গদা। (স্বগত) এখন বাবুরা তো গেলো। 
(চতর্দক অবলোকন কাঁরয়া) দোখ একট; 

' আরাম কার। (গাঁদর উপর উপবেশন।) বাঃ! 
তেল, কল, সকলই না কি একন্লে উঠে বসে, ক নরম বিছানা গা। এর উপরে বসাঁলই গা-টা 

। যেন ঘুম ঘুম কত্যে থাকে । ডিচ্চৈঃস্বরে) ও 
, রাম। 

ভন্ত। কি সর্বনাশ! 'হন্দুয়ানির মর্য্যাদা 
দেখূচি আর কোন প্রকারেই রৈলো না! আর । 
রৈবেই বা কেমন করে? কলির প্রতাপ দন ! 
দন বাড়ছে বই তো নয়। (দীর্ঘানশবাস : 
পাঁরত্যাগ করিয়া) রাধে কৃফ! | 

নেপথ্যে। কে ও? 
গদা। আম গদাধর। ও রাম, বাল এক 

ছলম অম্বুরী তামাক টামাক খাওয়া না। 
নেপথ্যে । রোসূ. খাওয়াঁচ্য। 
গদা। (তাঁকয়ায় ঠেস "দয়া স্বগত) আহা, 

কি আরামের জানস। এই বাবু বেটারাই মজা 



বূড় সাঁলকের ঘাড়ে রোঁ 

করে নিলে। যারা ভাতের সঙ্গে বাঁট বাট ?ঘ | 

আর দুদ খায়, আর এমাঁন বাঁলশের উপর ঠেস র 

দয়ে বসে তাদের কত্যে সুখী কি আর আছে 2. 

তামাক লইয়া রামের প্রবেশ 

রাম। ও কি ও? তুই যে আবার ওখানে 

বাসাছস্ ? 
গদা। একবার ভাই বাবুগার করে জম্সটা 

সফল করে নি । দে, হুকটা দে। কত্তাবাবুর 

ফর্ুসটে আনতিস্ তো আরও মজা হতো। 
(হ্কা গ্রহণ ।) 

রাম। হা হা! হা! তুই বাবুদের মতন্ 
তামাক খেতে কোথায় শখৃঁল রে? এ যে 

ছাতারের নেত্য! হা! হা! হা! 
গদা। হা! হা! হা! তুই ভাই একবার 

আমার গা-টা টেপ্ তো। 
রাম। মর্ শালা, আম ক তোর চাকোর ? 

হা! হা! হা! 
গদা। তোর পায় পাঁড় ভাই, আয় না। 

আচ্ছা, তুই একবার আমার গা টিপে দে, আমি 

নৈলে আবার তোর গা টিপে দেব এখন। 

রাম। হা! হা! হা! আচ্ছা, তবে আয়। 

গদা। রোস্. হুকটা আগে রেখে দি 

এখন আয়। 
রাম। (গান্র টেপন।) 
গদা। হা! হা! হা! মর্. অমন্ করে - 

টপৃতে হয়? 
রাম। কেমন, এখন ভাল লাগে তো! হা! 

হা! হা! 
গদা। আজ ভাই ভার মজা কল্যেম, হা! 

হা! হা! 
রাম। (নেপথ্যাঁভমুখে অবলোকন কাঁরয়া) 

পালা রে পালা, এঁ দেখ কত্তাবাব আসচে। 

(হুকা লইয়া হাসিতে বেগে প্রস্থান। 

গদা। (গান্রোথান কাঁরয়া স্বগত) বড় 
বেটা এমন সময়ে এসে সব নস্ট কল্যে। ইস্! 

আজ বুড়র ঠা দেখলে হাঁস পায়! 

শান্তিপ্রে ধুতি, জামদানের মেরজাই, ঢাকাই 
চাদোর, জাঁরর জুতো, আবার মাথায় তাজ। 

হা! হা! হা! 

*থোসবু গিল্ধ। 

॥ 

। 

২৬৩ 

ভন্তবাবুর পুনঃপ্রবেশ 
ভন্ত। ও গদা। 

গদা। আজ্ঞেএএএ। 
ভন্ত। ওরা কি এসেছে বোধ হয়? 
গদা। আজ্দে, এতক্ষণে এসে থাকৃতে 

পারবে, আপনি আসুন। 
ভন্ত। যা তুই আগে যেয়ে দেখে আয় গে। 
গদা। যে আজ্ঞে। 

 প্রস্থান। 
ভন্ত। (স্বগত) এই তাজটো মাথায় দেওয়া 

' ভালই হয়েছে নেড়ে মাগীরা এই সকল ভাল- 
বাসে: আর এতে এই একটা আরও উপকার 

' হচ্যে যে টাকিটা ঢাকা পড়েছে। (উচ্চৈঃস্বরে) 

ও রামা_- 

নেপথ্যে। আজ্ঞে যাই। 
ভন্ত। আমার হাতবাকৃসটা আর আরাঁস- 

খানা আন তো। (স্বগত) শৌখি, একট আতর 
গায় দি। নেড়েরা আবাল বদ্ধ বানিতা আতরের 

খোস্বৃ৯ বড় পছন্দ করে, আর ছোট 
শাশটাও টেকে করে সঙ্গে নে যাই। ক জান 
যাঁদ মাগণর গায়ে প্যাঁজের গন্ধ টন্ধ থাকে, না 

হয় একটু আতর মাখিয়ে তা দুর কর্বো। 

বাক্স ও আরাঁস লইয়া রামের পুনঃপ্রবেশ 

ভন্ত। (আরাসতে মুখ দেখিয়া আতরের 
শাশ লইয়া বাক্স পূনরায় বন্ধ কাঁরয়া) এই 
নে যা, আর দেখ_ যাঁদ কেউ আসে তো বাঁলস্ 

যে আম এখন জপে আছ। 

রাম যে আজ্ঞে। 
। প্রস্থান। 

ভন্ত। (পারক্রমণ কাঁরয়া স্বগত) আঃ! 

গদা বেটা যে এখনও আসচে নাঃ বেটা কুড়ের 

শেষ। 

গদার পুনঃপ্রবেশ 

ক হলো রে? 
গদা। আজ্ঞে, পসী তাকে নে গেছে, 

আপাঁন আস্ুন। 
ভন্ত। তবে চল্ যাই। 

* [ উভয়ের প্রস্থান। 



৬৪ 

দ্বিতীয় গভাঙ্ক 

এক উদ্যানের মধ্যে এক ভগ্ন শিবের মান্দর 

বাচস্পাতি ও হানিফের প্রবেশ 

বাচ। ও হানিফ! 
হান। জী। 
বাচ। এই তো সেই িবমান্দর; এখনো 

তো দেখছি কেউ আসে নি। তা চল্. আমরা 
এ অশ্ব গাছের উপরে এই বেলা লুকিয়ে 
বসে থাক গে। 

হানি। আপনার যেমন মরাঁজ। 
বাচ। কিন্তু দেখ. আম যতক্ষণ না 

ইসারা করি, তুই চুপ্ করে বসে থাকিস্। 
হানি। ঠাহুর্, তা তো থাকপো; 

লেকিন্্২ৎ আমার সামূনে যাঁদ আমার 'বাঁবর 
গায়ে হাত দেয়, কি কোন রকম বেইজ্জং কার্ত্ 
যায়, তা হলি তো আমি তখাঁন সে হারামজাদা 
বেটার মাথাটা টান্যে ছিড়ে ফেলাবো! আমার 
তো এখনে আর কোন ভয় নেই: আম দোসরা 
এলাকায় ঘরের ঠ্যাকৃনা কারাছ। 

বাচ। স্বেগত) বেটা একে সাক্ষাৎ যমদৃত, 
তাতে আবার রেগেছে, না জান আজ একটা 
কি বিদ্রাটই বা ঘটায়। (প্রকাশে) দেখু, 
হাঁনফ্, অমন রাগলে চলব্যে না, তা হলে 
সব নস্ট হবে; তুই একটু স্থির হয়ে থাক। 

হানি। আরে থোও ম্যানে, ঠাহুর! আমার 
লহ-২১ গরম হয়ে উঠ্তেছে. আর হাত দুখানা 
যেন নিসৃঁপস্ কত্তেছে-একবার শালারে 
এখন পাল হয়, তা হাল মনের সাধে তারে 
কিলয়ে গেরাম ছাড়্যে যাব, আর কি? 

বাচ। না, তবে আম এর মধ্যে নাই: 
আমার কথা যাঁদ না শুনিস তবে আম 
চল্যেম। (গমনোদ্যত |) 

হাঁন। আরে, রও না. ঠাহুর! এত গোসা 
হতেছ কেন? ভাল, কও দান, আম এখানে 
যাঁদ চুপ করে থাক তা হাল আখেরেং২ তো 
শালারে শোধ দিতি পারবো ? 

বাচ। হাঁ, তা পারাব বৈ 'ি। 
হানি। আচ্ছা, তবে চল, তুম যা বলবে 

তাই করবো এখনে । - 

১লোকনৃ_কিল্তু। লহ রন্ত। 

মধূস্দন রচনাবলী 

বাচ। তবে চল্, এ গাছে উঠে চুপ করে 
বসে থাকি গে। 

| উভয়ের প্রস্থান । 

ফতেমা ও পুটির প্রবেশ 

ফতে। ও পুটি দাদ! মোরে এ কোথায় 
আনে ফ্যালালি? না ভাই, মোরে বড় ডর 
লাগে. সাপেই খাবে না কি হবে কিছু কাতি 
পারি নে। 

পতুট। আরে এই যে শিবের মান্দর, আব 
তো দু কোশ পাঁচ কোশ যেতে হবে না। ত. 
এইখেনে দাঁড়া না। কন্তাবাব ততখন আসুন। 

ফতে। না ভাই, যে আঁদার্, বড় ডর 
লাগে। এই বনের মাঁদ্দ মোরা দুঁটাতি কেমন 
কোরে থাকপো ও 

পদুট। (স্বগত) বলে মিথ্যে নয়। যে 
অন্ধকার, গা-টাও কেমন ছম্ ছম্ করে, আবার 
শুনোৌছ এখানে না কি ভূতের ভয়ও আছে। 
(পশ্চাতে দৃম্টি করিয়া) আঃ, এর যে আর 
আসা হয় না। 

ফতে। তুই নৈলে থাক্ ভাই, মুই আর 
রতি পারবো না। (গমনোদ্যত।) 

পদ্ুট। (ফতের হস্ত ধারণ কাঁরয়া) আ 
মর্. ছণুড়ী! আমি থাকলে ক হবে? 
(স্বগত) হায়, আমার কি এখন আর সে কাল 
আছেঃ তালশাস পেকে শন্ত হল্যে আর তাকে 
কে খেতে চায়? প্রকাশে) তুই, ভাই, আর 
একট.ুখান দাঁড়া না। কত্তাবাবু এলো বল্যে। 

ফতে। না ভাই, মুই তোর কাঁড় পাতি 
চাই নে, মোর আদম এ কথা মালৃম কাঁত্য 
পাল্যি মোরে আর আস্তো রাখূপে না। 

পদ্দটি। আরে, মিছে ভয় কারস্ কেন 
সে কেমন করে জানতে পারবে বল্; সে কি 
আর এখানে দেখতে আসছে ? তা এতো ভয়ই 
বা কেন? একট দাঁড়া না। (সচাঁকতে স্বগত) 
ও মা, এ মান্দরের মধ্যে ক একটা শব্দ হলো 
না? রাম! রাম! রাম! ফেতেকে ধারণ ।) 

ফতে। (বিষপ্ন ভাবে) তুই যাঁদ না ছাঁড়স্ 
ভাই তবে আর কি করবো; এখানে আল্লা যা 
করে! তা চল্ মোরা এ মসজদের মাদ্দ যাই; 

২২ আখেরে- ভবিষ্যতে, শেষ পর্যন্ত। 



বুড় সালিকের ঘাড়ে রো 

আবার এখানে কেটা কোন দিক্ হতে দেখৃতি 
পাবে। 

পশুটি। না না না, এই ফাঁকেই ভালো। 
(স্বগত) আঃ. এ বুড় ডেক্রা মরেছে না কি? 

ফতে। (সচাঁকতে) ও পশাট দাদ, এ দেখ 
দেখি কে দুজন আসূচে, আঁম ভাই এ মসৃ- 
[জদের মাদ্দ নুকুই। 

পদুটি। না লো না. এখানে দাঁড়া না। 
আম দেখুচি, বুঝি আমাদের কত্তাবাবুই বা 
হবে। (দোঁখয়া) হাঁ তো, এ যে তাঁনই বটে, 
আর সঙ্গে গদা আসূচে। আঃ. বাঁচলেম। 

ফতে। না ভাই, মুই যাই। 
পণুটি। আরে. দাঁড়া না: যাব [কাথা ? 

ভন্ত ও গদাধরের প্রবেশ 

পশটি। আঃ. কত্তাবাবু, কতক্ষণ দাঁড়য়ে 
দাঁড়য়ে পা ধরে গিয়েছে। আপাঁন দোঁর 

যাই। 
ভন্ত। হ্যাঁ, একট বিলম্ব হয়েছে বটে-_ 

তা এই যে আমার মনোমোহিনী এসেছেন। 
(স্বগত) আহা, যবনী হোলো তায় বয়ে গেল 
ক ছশুড়ব রূপে যেন সাক্ষাৎ লক্ষমী! এ যে 
আঁস্তাকুড়ে সোণার চাঙ্গড়! প্রেকাশে গদার 
প্রতি) গদা. তুই একটু এগিয়ে দাঁড়া তো যেন 
এঁদক কেউ না এসে পড়ে। 

গদা। যে আজ্ঞে। 
ভন্ত। ও পুটি, এটি তো বড় লাজুক 

দেখচি রে, আমার দিকে একবার চাইতেও কি 
নাই 2 (ফতের প্রাতি) সুন্দার, একবার বদন 
তুলে দুটো কথা কও. আমার জীবন সার্থক 
হউক্। হারবোল, হাঁরবোল, হরিবোল !-- তায় 
লজ্জা কি? 

গদা। স্বেগত) আর ও নাম কেন? এখন 
আল্লা আল্লা বলো। 

ভন্ত। আহা! এমন খোসৃচেহারা ক 
হান্ফের ঘরে সাজে ? রাজরাণণী হোলে তবে 
এর যথার্থ শোভা পায়। 

“ময়ূর চকোর শক চাতকে না পায়। 
হায় বাঁধ পাকা' আম দাঁড়কাকে খায়” 

২৩ ভারতচন্দ্র : রসমঞ্জরণী  স্বোধানভার্যা নায়ক)। মূল ফ্ষাবতায় “নকটে'র স্থানে 'হদয়ে' পাঠ 
পাওয়া যায়] 

1 
1 

৬৫ 

বিধুমুীখ, তোমার বদনচন্দ্র দেখে আজ আমার 
মনকুমদ প্রফুল্ল হোলো !__আঃ! 

পদুটি। (স্বগত) কত্তা আজ বাদে কাল 
শিঙ্গে ফ*ুকবেন, তব রাঁসকতাটুকু ছাড়েন 

'না। ও মা! ছাইতে কি আগুন এত কালও 
থাকে গা? প্রকাশে) কত্তাবাবু, ও নেড়েদের 
মেয়ে, ওরা কি ওসব বোঝে 2 

ভন্ত। আরে, তুই ছুপ্ কর্ না কেন? 
পদাট। যে আজ্ে। 
ফতে। পুটি দাদ, মুই তোর পায়ে 

সেলাম কার, তুই মোকে হেতা থেকে 'নয়ে 
চল্ । 

পশুট। আ মর্. একশো বার এ কথা? 
বাব এত করে বলচ্যে তব কি তোর আর 

। মন ওঠে নাঃ হাজার লোক নেড়ের জাত কি 

তোদের জাত আছে. না ধম্ম আছে? 

না--কথায় বলে “তেতুল নয় 'মাম্ট, নেড়ে 
নয় ইন্টি।”" কত্তাবাবকে* পেলে কত বামুণ 
কায়েতে বত্যে যায়, তা তুই নেড়ে বৈ ত নস, 

বরং 
ভাগ্য করে মান যে বাবুর চোখে 
পড়োছিস্। 

ফতে। না ভাই, মুই অনেকক্ষণ ঘর ছেড়ে 
এসেচি, মোর আদাঁম আসে এখাঁন মোকে 
খোঁজ করবে, মুই যাই ভাই। 

ভন্ত। (অণ্চল ধারণ কারয়া) প্রেয়াস, তুমি 
যাঁদ যাবে, তবে আমি আর বাঁচবো কিসে 2 
তুমি আমার প্রাণ_তুমি আমার কাঁলজে-_তুমি 
আন চদ্দো পুরুষ! 

“তি প্রাণ, তুমি ধন, তুমি মন, তুমি জন, 
নিকটে যে ক্ষণ থাক সেই ক্ষণ ভাল লো। 

ত্রিভুবনে তুমি ভাল আর সব কাল লো ॥”২৩ 

তা দেখ ভাই, বুড় বল্যে হেলা করো না; তুমি 
যাঁদ চলে যাও তা হলে আর আমার প্রাণ 
থাকবে না। 

গদা। (স্বগত) ভেলা মোর ধন্ রেঃ 
এই তো বটে। 

পদটি। কন্তাবাবু, ফাঁতর ভয় হচ্যে যে 
' পাছে ওকে কেউ এখানে দেখতে পায়; তা 

১ এ মান্দরের মধ্যে গেলেই ত ভাল হয়। 



২৬ 

ভন্ত। (চিন্তিত ভাবে) 
মধ্যে?_হাঁ; তা ভগনশিবে তো শিবত্ব নাই, 
তার ব্যবস্থাও 'নিয়োছ। 'বশেষ এমন স্বর্গের 
অপ্সরীর জন্যে হিন্দুয়ানি ত্যাগ করাই বা 
কোন ছার ? 

নেপথ্যে গম্ভীর স্বরে। বটে রে পাষণ্ড 
নরাধম দূরাচার? (সকলের ভয়।) 

ভন্ত। (সন্ত্রাসে চতুর্দিকে দৌখয়া) অণ্যা-_ 
আ-আ-আ- আম না! ও বাবা! এ ি? 
কোথা যাব! 

পটি। (কাশ্পত কলেবরে) রাম রাম-_ 
রাম রাম! আমি তখনি ত জানি-_রাম- রাম 

- রাম! 
ভন্ত। ও গদা! কাছে আয় না। 
গদা। (কাম্পত কলেবরে) আগে বাঁচি, 

তবে 

(নেপথ্যে হুঙকার-ধবান।) 
পুটি। ই-_ই-ই-ই! (ভূতলে পতন ও 

মূচ্ছা।) 
ভন্ত। রাধাশ্যাম_রাধাশ্যাম!-ও মা গো 

ক হবে! 
(নেপথ্যে।) এই দেখ্ না কি হয়? 
ভন্ত। (কর যোড় কারয়া সকাতরে) 

বাবা! আম িকছু জান নে, দোহাই 
বাবা, আমাকে ক্ষমা কর। (অষ্টাঙ্গে 
প্রাণপাত।) 

(ওচ্ঠ ও চিবুক বস্ত্াবৃত কারয়া হানিফের 
দ্রুত প্রবেশ, গদাকে চপেটাঘাত ও তাহার 

মুস্ট্যাঘাত এবং পুটকে পদপ্রহার কারয়া 
বেগে প্রস্থান ।) 

ভন্ত। আঁ _আঁ- আঁ! 

(নেপথ্য হইতে বাচস্পাতর রামপ্রসাদী পদ 
_“মায়ের এই তো বিচার বটে, বটে বটে গো 
আনন্দমায়, এই তো চার বটে,” এবং 
প্রবেশ ।) | 

এই যে দাদাঠাকুর গদা। (দেখিয়া) 
এসেছেন! আঃ! বাঁচলেম; বামুণের কাছে ভূত : 
আসতে পায় না! পেচ্তদেশে হাত বূলাইয়া) 
বাবা! ভূতের হাত এমন কড়া। , 

বাচ। এ কি! কত্তাবাব যে এমন করে 
পড়ে রয়েছেন ; হয়েছে কিঃ অশ্াঃ 

মধুসূদন রচনাবলী 

অশ্যা- মান্দরের ভন্ত। (বাচস্পাঁতকে দোঁখয়া গান্লোথান 
কারয়া) কে ওঃ বাচপোৎ দাদা না কি? 

ঃ; ভাই, আজ ভূতের হাতে মরোছিলাম 
আর ক? তুমি যে এসে পড়েছো, বড় ভাল 
হয়েছে। 

পঃঁটি। (চেতন পাইয়া) রাম- রাম_ রাম 
_ রাম! 

গদা। ও পাস, সেটা চলে গিয়েছে, আর 
ভয় নাই, এখন অআঠু। 
পট । (উঠিয়া) খগয়েছে! আঃ, রক্ষে 

হোলো। তা চল্, বাছা, আর এখানে নয়; 
আম বেচে থাকলে অনেক রোজগার হবে! 
(বাচস্পাতুকে দেখিয়া) ও মা! এই যে 
ভট্চাঁজ্জ মোশাই এখানে এসেছেন। 

বাচ। কত্তাবাবু, আম এই ?দক্ দিয়ে 
যাচ্ছিলেম, মানুষের গোঁগানর শব্দ শুনে 
এলেম। তা বল্ন্ বোঁখ ব্যাপারটাই ক; 
আপাঁনই বা এ সময়ে এখানে কেন? আর 
এরাই বা কেন এসেছে? এ তো দেখছ 
হানিফ গাজীর মাগ্। 

ভন্ত। (স্বগত) এক 'দকে বাঁচলেম, এখন 
আর এক দিকে যে বিষম বিভ্রাট! কার কি? 
(প্রকাশে বিনীত ভাবে) ভাই, তুমি তো সকাল 
বুঝেছ, তা আর লজ্জা দও না। আম যেমন 
কর্ম করোছলেম তার উপয্ুস্ত ফলও 
পেয়োছ। তা হ্যাদেখ ভাই, তোমার হাতে ধরে 
বল্চি, এই ভিক্ষা আমাকে দেও, যে এ 
কথা যেন কেউ টের না পায়। বুড় বয়েসে 
এমন কথা প্রকাশ হলে আমার কুলমানে 
একেবারে ছাই পোড়বে। তুমি ভাই, আমার 
পরম আত্মীয়, আম আর আঁধক ক 

বল্বো। 
বাচ। সে কি, কত্তাবাব? আপাঁন হলেন 

বড়মানুষরাজা; আর আম হলেম দারিদ্র 
ব্রাহ্মণ, আর সেই রন্গন্রটকু যাওয়া অবাঁধ 
দনান্তেও অন্ন যোটা ভার, তা আম আপনার 
আত্মীয় হব এমন ভাগ্য কি করোছি ?__ 

ভন্ত। হয়েছে_ হয়েছে, ভাই! আম কল্যই 
তোমার সে ব্রহ্ম ত্র জমি ফিরে দেবো, আর দেখ, 

' তোমার মাতৃশ্রাদ্ধে আম যংসামান্য কিং 
দয়োছিলেম, তা আম তোমাকে নগদ আরও 

 পণ্চাশটি টাকা দেবো, কিন্তু এই কম্মাট কর্যো 



বুড় সালকের ঘাড়ে রো 

যেন আজকের কথাটা কোনরুপে প্রকাশ না 
হয়। 

বাচ। (হাস্যমুখে) কন্তাবাবু্, কম্মটা বড় 
গার্হত হয়েছে অবশ্যই বলতে হবে; কিন্তু 
যখন ব্রাঙ্গণে কিপিং দান কত্যে স্বীকার 
হলেন, তখন তার তো এক প্রকার প্রায়শ্চত্তই 
করা হলো. তা আমার সে কথার প্রসঙ্গেই 
বা প্রয়োজন কিঃ তার জন্যে নিশ্চিন্ত 
থাকুন । 

স্বাভাবিক বেশে হাঁনফ্ গাজীর প্রবেশ 

হাঁন। কত্তাবাব্, সালাম কাঁর। 
ভন্ত। (আত ব্যাকুল ভাবে) এ কি! আ্যাঁ। 

এ আবার কি সর্বনাশ উপস্থিত 2 " 
হানি। (হাস্যমুখে) কত্তাবাব, আম ঘরে 

আস্যে ফাঁতাঁর তল্লাস্ কল্লাম, তা সকলে কলে 
যে সে এই ভাঙ্গা মান্দাীরর দিকে পদুঁটির 

আস্যে পাঁড়ছি। আপনার যে মোছলমান হাতি 
সাধ গেছে, তা জানতি পাল্ল, ভাবনা কি 
ছিল? ফাত তো ফাতি, ওর চায়েও সোণার 
চাঁদ আপনারে আন্যে 'দাতি পাত্তাম, তা এর 
জন্য আপাঁন এত তজাঁদ*৪ নেলেন কেন? 
তোবা! তোবা! 

ভন্ত। (চিন্তা কাঁরয়া নম্রভাবে) বাবা 
হানফ, আমি সব বুঝেছি, তা আমি যেম্ 
তোমার উপর অহেতু অত্যাচার করোছিলেম, 
তেমৃনি তার 'বাধমত শাস্তও পেয়েছি, আর 
কেন? এখন ক্ষান্ত দাও। আম বরণ তোমাকে 
কিছু দিতেও রাজ আছি, 'কন্তু বাপু এ কথা 
যেন আর প্রকাশ না হয়, এই ভিক্ষাট আমি 
চাই। হে বাবা, তোর হাতে ধার! 
হানি। সে কি, কত্তাবাবু 2_আপাঁন যে 

নাড়্যেদের এত গাল পাড়তেন, এখনে আপাঁন 
খোদ্ সেই নাড়ে হাতি বসেছেন, এর চায়ে 
খুসীর কথা আর ক হাত পারে? তা 
এ কথা তো আমার জাত কুটুমগো কাঁতই 
হবে। 

ভন্ত। সব্বনাশ!_বালস্ কি হানিফ? 
ও বাচপোত দাদা, এইবারেই তো গেলেম। 

২৪ তজ-দ- পারশ্রম। 

২৬৭ 

ভাই, তুম না রক্ষে কল্যে আর উপায় নাই। 
তা একবার হানিফকে তুমি দুটো কথা 
বাঁঝয়ে বলো। 

বাচ। (ঈষৎ হাস্যমুখে) ও হানিফ, একবার 
এদকে আয় দোখ, একটা কথা বাঁল। 
(হানফকে এক পারবে লইয়া গোপনে 
কথোপকথন ।) 

ভন্ত। রাধে- রাধে রাধে, এমন বিন্দরাটে 
মানৃষ পড়ে! একে তো অপমানের শেষ; তাতে 
আবার জাতের ভয়। আমার এমান হচ্যে যে 
পাঁথবী দু ভাগ হলে আম এখান প্রবেশ 
কাঁর। যা হোক, এই নাকে কাণে খত, এমন 
কর্মে আর নয়। 

ফতে। (অগ্রসর হইয়া সহাস্য বদনে) কেন, 
কত্তাবাব্ £নাড়্যের মায়্যে কি এখনে আর 
পছন্দ হচ্চে না? 

ভন্ত। দূর হ, হতভাঙী, তোর জন্যেই ত 
আমার এই সব্বনাশ উপাঁস্থত ! 

ফতে। সে কি, কত্তাবাবু এই, মুই 
আপনার কলজে হচ্ছেলাম, আরো কিক 
হচ্ছেলাম; আবার এখন মোরে দূর কান্ত 
চাও। 

ভন্ত। কেবল তোকে দূরঃ এ জঘন্য 
কম্মটাই আজ অবাধ দূর কল্যেম। এতোতেও 
যাঁদ ভন্তপ্রসাদের চেতন না হয়, তবে তাঁর 
বাড়া গদ্দভ আর নাই। 

গদা। (জনান্তিকে) ও পাস, তবেই তো 
গদার পেসা উঠলো! 

পুঁটি । উঠুক বাছা; গতর থাকে তো 
ভিক্ষে মেগে খাবো। কে জানে মাযে নেড়ের 
মেয়েগুলর সঙ্গে পোষা ভূত থাকে? তা হলে 
কি আম এ কাজে হাত দি? 

বাচ। (অগ্রসর হইয়া) কত্তাবাবু, আপাঁন 
হাঁনফকে দুটি শত টাকা দিন, তা হলেই সব 
গোল মিটে যায়। 

ভন্ত। দু-শো টা-কা! ও বাবা, আম যে 
ধনে প্রাণে গেলেম। বাচ্পোৎ দাদা, কিছু কম্ 
জম্ কি হয় না? 

বাচ। আজ্ঞে না, এর কমে কোন মতেই 
হবে না। » 



২৬৮ মধ্ূসূদন রচনাবলী 

ভন্ত। (চিন্তা করিয়া) আচ্ছা, তবে চল, বাইরে ছিল সাধুর আকার, 

তাই দেব। আম 'ববেচনা করে দেখুলেম যে 7785 
এ কর্মের দক্ষিণান্ত এইরূপেই হওয়া উচিত। 87152 নন 
যা হোক ভাই, তোমাদের হতে আম আজ ছি ০188 
বিলক্ষণ উপদেশ পেলেম। এ উপকার আম হাড় গুড়িয়ে খোয়ের মোয়া। 
চিরকালই স্বীকার কর্বো। আমি যেমন যেমন কর্ম ফললো ধর্ম, 
অশেষ দোষে দোষী ছিলেম, তেমান তার “বুড় সাঁলিকের ঘাড়ে রোয়া ॥৮ 
সমুচিত প্রাতিফলও পেয়োছি। এখন নারায়ণের [ সকলের প্রস্থান । 
৪৮৮55554551 
আমার আর কখন না ঘটে। যবাঁনকা পতন 



পদ্মাবতী নাঢক 
পর;য-চারত্ 

ইন্দ্রনীল রোজা)। মানবক (ঁবদৃষক)। রাজমন্ত্রী। দেবার্ধ নারদ। মহার্য আঁঙ্গরা। মাহে*বরীপুরশর 
রাজ-কণ্ুকণ। মাহেশ্বরীপুরীর পুরোহত। কালি। সারথি । নাগারকগণ, রক্ষকগণ, ইত্যাঁদ। 

্তী-চারত্র 

শচশ দেবী । রাত দেবী । মুরজা দেবী। পদ্মাবতী । বসুমতা (সখী)। মাধবী পোঁরচারিকা)। 
গৌতম (তপাঁস্বনশ)। রম্ভা অপ্সরী)। 

প্রথমাঙ্ক ৃ শচশী এবং রাঁতির প্রবেশ 

1. শচী। সাঁখ, সৃরপাঁতির কথা আর কেন 
2585 ৷ জিজ্ঞাসা কর। তান দুস্ট দৈত্যবংশ সে 

ধন্বর্বাণ-হস্তে রাজা ইন্দ্রনীলের বেগ প্রবেশ ৰ সমূলে ধ্বংস হবে এই ভাবনায় সদা সব্্বদাই 
রাজা। (চতুর্দক্ অবলোকন কাঁরয়া | ব্যস্ত থাকেন। তাঁর কি আর সুখভোগে মন 

গত) হাটা দেখ্তে দেখতে কোন্ দিকে : আছে? রাঁতদৌব, তুমি ক ভাগ্যবতী। দেখ, 
গেল হে? কি আশ্চর্য! আম ক নিদ্রায় । তোমার মল্মথ 'তলাদ্ধেরি জন্যেও তোমার কাছ 
আবৃত হয়ে স্বঙ্ন দেখছ ?৯ আর তাই বা ' ছাড়া হন না। আহা! যেমন পাঁরজাত পৃষ্পের 
কেমন করে বাঁল। এই ত ভগবান্ 'বষ্ধ্যাচল | আলিঙ্গন পাশে সৌরভমধু চিরকাল বাঁধা 
অচল হয়ে আমার সম্মুখে রয়েছেন। (েচন্তা । থাকে, তোমার মদনও তেমাঁন তোমার বশশভূত। 
কাঁরয়া) এই পর্্বতময় প্রদেশে রথের গাঁতর রাতি। সাঁখ, তা সত্য বটে। বরহ-অনল 
রোধ হয় বল্যে, আম পদরজে হাঁরণটার অন,- যে কাকে বলে তা আমি প্রায় বস্মৃত হয়োছ। 
সরণ ক্লেশ স্বীকার কর্যে অবশেষে ক আমার  ডেভয়ের পরিক্মণ) কি আশ্চর্য্য! শচদোবি, 
এই ফল লাভ হলো যে আম একলা একটা | এঁ দেখ তোমার মালতা মলয়মারুতের আগমনে 
নিজ্জন বনে এসে পড়লেম? মরুভূমিতে ' যেন বিরন্ত হয়ে তাকে [নিকটে আসতে 
মরীঁচিকা বাঁররূপে দর্শন দেয়; তা এ স্থলে । ইঙ্গিতে নিষেধ কচ্যে। 
ক সে মায়ামগ হয়ে আমাকে এত ব্যথা দুঃখ শচী। করবে না কেন? দেখ, ইন সমস্ত 
দলে £ সে যা হৌক, এখন এখানে কপ্িংকাল : দিন এ নিম্মল সরোবরে নাঁলনীর সঙ্গে কোল 
বিশ্রাম কর্যে এ ক্লান্তি দুর করা আবশ্যক। | করে কেবল এই এখানে আসূচেন। এতে কি 
(পারক্রমণ করিয়া) আহা! স্থানাট কি রমণীয়! ' মালতর আভমান হয় নাঃ আর আপনার 
বোধ কার এ কোন যক্ষ কিম্বা গন্ধর্রের উপবন | গায়ের গন্ধেই ইনি আপনি ধরা পড়ছেন। 
হবে। প্রকৃতি, মানব জাতির লোচনানন্দের 
নিমিত্তে, এমন অপরূপ রূপ কোথাও ধারণ 
করেন না। আম এই উৎসের 'নকটে শিলাতলে ; কি গো. সাঁখ মুরজা যেঃ এস, এস। আজ 
বাস। এ যেন কলকল রবে আমাকে আহবান | তোমার এত বরস বদন কেন? 
কচ্যে। (উপবেশন করিয়া সচাকতে) এ কিঃ ' মুর। (দীর্ঘন*বাস পারত্যাগগ কাঁরয়া) 
এ উদ্যান যে সহসা অপূর্ব সুগন্ধে পরিপূর্ণ । সখি, আমার দুঃখের কথা আর কাকে বলবো? 

মুরজা দেবীর প্রবেশ 
৮ শা শিপ 

হতে লাগলো £ আকাশে কোমল বাদ্য) আহা! | রাতি। কেন, কেনঃ ক হয়েছেঃ 
ক মধুর ধ্বান! 'ক--? (সহসা নদ্রাবৃত মূর। প্রায় পনের বংসর হলো পার্বতী 
হইয়া শিলাতলে পতন।) আমার কন্য বিজয়াকে পৃঁথবীতে জন্মগ্রহণ 

৯ কালিদাসের শকুন্তলা নাটকে প্রস্তাবনার পরে ধনুর্বাণহণ্ে হাঁরণের পশ্চাদ্ধাবনরত দৃষ্যল্ত প্রবেশ 
করোছিল, এখানে তার প্রত্যক্ষ অনুসরণ লক্ষ্য করা যায়। 
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কত্যে আভশাপ দেন; তা সেই অবাধ তার 
আর কোন অনুসন্ধান পাই নাই। 

শচী। সে কিঃ ভগবত পৃথিবী না তাকে 
স্বগর্ভে ধারণ কত্যে স্বীকার পেয়েছিলেন ? 

মূর। হাঁ_পেয়োছলেন আর ধরেও ছিলেন 
বটে। 'কল্তু তার জল্ম হল্যে তাকে যে 
লালন পালনের জন্যে কার হাতে 'দয়েছেন এ 
কথাটি তন কোনমতেই আমাকে বলতে চান 
না। আমি আজ তাঁর পায়ে ধরে যে কত 
কে'দেছি, তা আর ক বলবো? 

রাতি। তা ভগগবতী তোমাকে কি বললেন ? 
মূর। তান বল্লেন-_“বংসে, সময়ে তুমি 
আপাঁনই সকল জানতে পারবে। এখন তুমি 
রোদন সম্বরণ কর্যে অলকায় যাও। তোমার 
বিজয়া পরম সুখে আছে ।” 

শচী। তবে, সাঁখ, তোমার এ বিষয়ে চণ্ণল 
হওয়া কোনমতেই উচিত হয় না। আর বিবেচনা 
করে দেখ, পাঁথবীতে মানুষের জঁবনলীলা 
জলাবম্বের মতন আতি শীঘ্রই শেষ হয়। 

মুর। সাঁখ, বিজয়ার বিরহে আমার মন 
থেকে থেকে যেন কেদে উঠে! হায়! 
জগদীশ্বর আমাদের অমর করেও দহঃখের : 
অধীন কল্যেন্। 

শচী। সাঁখ, বিধাতার এ াবপুল সৃন্টিতে 
এমন কোন্ ফুল আছে যে তাতে কটট প্রবেশ 
কত্যে না পারে? 

নার। (স্বেগত) আম মহার্ধ পুলস্ত্যের 
আশ্রমে শুন্পথ দিয়ে গমন কর্তোঁছলেম। 

শচী। (স্বগত) এ হতভাগা ত সব্বনেই 
বিবাদের মূল, তা এ আবার কোথেকে এখানে 
এসে উপাস্থত হলো ?-ও মা! আম এ কি 
কচ্চিঃ ও যে অন্তর্যামি। ও আমার এ সকল 
মনের কথা টের পেলে কি আর রক্ষা আছে। 
(প্রকাশে) ভগবন্, আজ আমাদের কি শুভ 
দন! আমরা আপনার শ্ররণ দর্শন করে 

। চারতার্থ হলেম। তবে আপনার কোথায় গমন 
হচ্যে? 

নার। (স্বগত) এ দুজ্টা স্ত্রীটার ক কিছ:- 
 মান্র লজ্জা নাই। এ কি? এর যে উদরে বিষ, 
। মুখে মধ্। এ যে মাকালফল। বর্ণ দেখুলে 

চক্ষঃ শীতল হয়, কিন্তু ভিতরে_ভস্ম! তা 
আমার যে পর্য্যন্ত সাধ্য থাকে একে যথোচিত 
দণ্ড না ?দয়ে এ স্থান হত্যে কোনমতেই প্রস্থান 
করা হবে না। (প্রকাশে) আপনাদের চন্দ্রানন 
দর্শন করায় আমি পরম সুখী হলেম। আমার 
কথা আর কেন জজ্ঞাসা করেন? আমি এক 
ঘোরতর বিপদে পড়ে এই '্রিভূবন পর্যযটন করে 
বেড়াচ্চ। 

রতি। বলেন কিঃ 

নার। আর বলবো কি? কয়েক দিন হলো 
। আম কৈলাসপুরীতে হরগৌরী দর্শন কর্যে 
আপন আশ্রমে প্রত্যাগমন কাচ্ছলেম, এমন 

। নিকট উপস্থিত হলেম_ 

অকস্মাৎ এই দেব-উপবনে এই িতনাট দেব- 
নারীকে দেখে ইচ্ছা হলো যে যেমন কর্যে পারি 
এদের মধ্যে কোন কলহ উপাঁস্থত করাই-_এই 
জন্যেই আমি এই পব্্বত-সানূতে অবতীর্ণ 
হয়োছ। তা আমার এ মনস্কামনাট ক 
সুযোগে সুসিদ্ধ করি? (ঁচন্তা কাঁরয়া) হাঁ, 
হয়েছে। এই যে সবর্ণপদ্মটি আমি মানস 
সরোবর থেকে অবচয়ন করে এনেছি, এর 
দ্বারাই আমার কার্য্য সফল হবে। গ্রসর 

হইয়া) আপনাদের কল্যাণ হউক« 
সকলে। দেবার্ষ আমরা সকলে আপনাকে 

আঁভবাদন কার । প্রেণাম।) 

| 
| 

র 

শচী। তার পর, মহাশয়? 

নার। সরোবর-তরে উপাস্থত হয়ে 
। দেখুলেম যে তার সলিলে একটি কনকপদ্ম 
ফুটে রয়েছে। 

রাঁত। দেবার্ষ তার পর কি হলো? 
নার। আমি পদ্মাটর সোন্দর্যয দেখে তৃষকা- 

পীড়া বিস্মৃত হয়ে আত যত্র করে তুল্্লেম। 
সকলে । তার পর? তার পর? 
নার। তৎক্ষণাৎ আকাশমার্গে এই দৈববাণী 

হলো-_“হে নারদ, এ ভগবতা পাব্বতীর পদ্ম; 
একে অবচয়ন করা তোমার উচিত কর্ম্ম হয় 
নাই। এক্ষণে এ ব্রিভুবন মধ্যে যে নারী সব্ব- 
পেক্ষা পরমসুন্দরী তাকে এ পুষ্প না দলে 
তুমি গিরিজার ক্োধানলে দগ্ধ হবে ।” হায়! এ 
কি সামান্য বিপদ! 

শচী। (সহাস্য বদনে) ভগবন, আপানি এ 



বিষয়ে আর ডীদ্বস্ন হবেন না। আপাঁন এ 
পদ্মা আমাকেই প্রদান করূন না কেন? 

মুর। কেন, তোমাকে প্রপণান করবেন । 

কেন? দেবার্ধ, আপাঁন এ পদ্মাট আমাকে 
দিউন্। 

রাতি। মুনিবর, আপনিই বিবেচনা করুন্। 
এ দেবনিম্মিত কনকপদ্মের উপযুস্ত পান্রী 
আমাপেক্ষা 'ত্রভুবনে আর কে আছে ? 

নার। (স্বগত) এই ত আমার মনস্কামনা 
সিদ্ধ হলো। তা এ ঝড় আরম্ভের আগেই 
আমার এখান থেকে প্রস্থান করা শ্রেয়ঃ। 
(প্রকাশে) 
অনুরোধ করা উচিত হয় না। দেখুন, আমি 

বদ্ধ, বনচারী তপস্বী-_আপনারা সকলেই : 
দেবনারী। আপনাদের মধ্যে যে কে সব্বাপেক্ষা 

আপনাদের এ বিষয়ে আমাকে ' 

২৭১ 

। জগতের মনঃ মোহন করেন, আম তাঁর মনো- 
৷ মোহিনী রাতি। 
|. শচী। আঃ, তোমার মল্মথের কথা আর 
৷ কইও না। হরের কোপানলে দগ্ধ হওয়া অবাধ 
। তাঁর আর কি আছে? 

রাত। কেন, কি না অছে? তুমি যাঁদ 
আমাকে মল্মথের কথা কইতে বারণ কর, তবে 
তুমিও তোমার ইন্দ্রের নাম আর মুখে এনো 

৷ না। তোমার প্রাত যে সুরপাঁতর কত অনুরাগ 
তা সকলেই জানে। তা তোমার প্রাত এত 

' অনুরাগ না থাকলে কি তান আর সহম্রলোচন 
হতেন 2২ 

শচী। (সরোষে) তোর এত বড় যোগ্যতা ? 
তুই সুরেন্দ্র নিন্দা কারস! তোর মুখ 

৷ দেখলে পাপ হয়। 
সুন্দরী, এ কথার নির্ঘ্ট করা আমার সাধ্য 
নয়। অতএব আম এই কনকপদ্ম এই ভগবান্ 
বন্ধ্যাচলের শৃঙ্গের উপর রাখুলেম, আপ- 
নাদের মধ্যে যান পরমাসন্দরী, তিনি ব্যতীত, 
আর কেউ এ পুষ্প স্পর্শ করবা মাত্রেই তাঁকে : 
পাষাণ-মুর্ত ধর্যে এই উপবনে সহত্্র বংসর 
থাকতে হবে। আম এক্ষণে বিদায় হলেম। 

| প্রস্থান। 
শচী। (ঈষং কোপে) তোমাদের মতন 

বেহায়া স্ত্রী কি আর আছে? 
উভয়ে । কেন? 

দেখলে 2 
শচণ। কেন, তা আবার জিজ্ঞাসা কর? 

তোমাদের অহও্কার দেখূলে ভয় হয়! আই মা! 
[ক লজ্জার কথা! তোমাদের কি আমার কাছে 
এত দর্পণ করা সাজে? 

উভয়ে । কেন, কেন? আমরা ক দর্প 
করোছ ? 

শচনী। তোমরা কি জান না যে আম 
ইন্দ্রের ইন্দ্রাণী ? 

মূর। ইঃ, তা হলেই বা। তুমি কি 
জান না যে আম যক্ষে*বরের প্রণায়নী 
ম'রজা । 

রাতি। তোমাদের কথা শুনলে হাঁসি পায়। 
তোমরা কি ভুল্লে যে, যে অনজ্গদেব সমস্ত 

বেহায়া আবার কিসে! 

| অদশ্যভাবে নারছের পুনঃপ্রবেশ 

নারদ । (স্বগত) আহা! কি কন্দলই 
বাঁধয়েছি। ইচ্ছা করে যে বাীণাধ্নি কর্যে 
একবার আহ্নাদে হাত তুলে নৃত্য কার। 
(চিন্তা করিয়া) যা হউক, এ দুজ্জয় কোপাশ্নি 

এখন নির্বাণ করা উচিত। 
[প্রস্থান । 

ৰ মূর। আঃ. মিছে ঝগড়া কর কেন? 
আকাশে । হে দেবনারীগণ! তোমরা কেন 

এ বৃথা বিবাদ কর্যে দেবসমাজে নিন্দনীয়া 
হবে? দেখ, এ উৎসের সমীপে শিলাতলে 
িবদর্ড৬নগরের রাজা ইন্দ্রনীল রায় সুস্তভাবে 

( আছেন। তোমরা এ বিষয়ে ও'কে মধ্যস্থ মান। 
। মুর। এ শুনলে তঃ আর দ্বন্দে কাজ 
কি? এস. রাজা ইন্দ্রনীল রায়কে জাগান 
যাক গে। 

শচী। রাজা ইন্দ্রনীল আমার মায়ায় 
নিদ্রাবত হয়ে রয়েছে। এস, আমরা এ শিখরের 

কার। 
[ সকলের প্রস্থান, আকাশে কোমল বাদ্য। 

রাজা। £োব্রোথান কারয়া স্বগত) আহা! 
ক চমৎকার স্বশ্নটাই দেখতে ছিলেম । (দীর্ঘ- 
নিশ্বাস পরিস্যাগ করিয়া) হে নিদ্রাদোব, আমি 

২ ইন্দ্রের গুরদপত্ধী হরণের পৌরাণিক কাঁহনীর প্রা ইঞ্গিত। 



২৭২ মধুসূদন রচনাবলী 

শক অপরাধ করোছ যে তুমি এ সময়ে আমার ! আপনি তা ভাল করে বুঝলেন ত?-যে 
প্রাতি এত প্রাতকূল হল্যেঃ হায়! আম । সব্বাপেক্ষা পরমসুন্দরী- 
সশরণরে স্বর্গভোগ 'কত্যে আরম্ভ করবামার্রেই ; শচী। আরে এত গোল কর কেন? 
তুমি আমাকে আবার এ দুজ্জয় সংসারজালে ' রাজা । (স্বাগত) এ ক বিষম বিভ্রাট! 
টেনে এনে ফেললে? জননি, এ কি মায়ের | এপ্রা সকলেই ত দেবনারী দেখছি, তা এদের 
ধর্ম! আহা! ছি চমৎকার স্বপ্নটাই দেখু- । মধ্যে কাকে তুষ্ট কাকেই বা রুষ্ট করবো। 
ছিলেম! বোধ হলো যেন আম দেবসভায় বসে ' প্রকাশে) আপনারা এ 'িবষয়ে এ দাসকে 
অপ্সরীঁগণের মনোহর সংগীত শ্রবণ করৃতে- ' মার্জনা করুন। 
লাম, আর চত্্দক্ থেকে যে কত সৌরভ- !  শচী। ক্কা কখনই হবে না। আপাঁন 
সুধা ব্ৃষ্ট হতোছিল, তা বর্ণনা করা মনুষ্যের । পাঁথবীতে ধর্মঅবতার। আপনাকে অবশ্যই 
অসাধ্য কর্ম্ম। সেচকিতে) এ আবার কি: এ বচার কত্যে হবে। 
এরা সকল কে 2 দেবী কি মানবী 2 মুর। এ মীমাংসা আপনি না কল্যে আর 

। কে করবে 2 
শচী, মুরজা এবং রাঁতর পুনঃপ্রবেশ | রাতি। তা এতে আপনার ভয় কি? আপাঁন 

তা এদের আনমেষ চক্ষু আর ছায়াহীন দেহ | একবার আমাদের দিকে চেয়ে দেখলেই ত 
এদের দেবত্ব-সন্দেহ দূর না কল্যেও এদের | হয়। 
অপরুপ রূপ লাবণ্যে আমার সে সংশয় ভঞ্জন | রাজা । (স্বগত) ি সব্বনাশ! আজ যে 
হতো। নাঁলনীর আঘ্ৰাণ পেলে অন্ধ ব্যান্তও ! আম কি কুলগ্নেই যান্রা করোছিলেম, তা আর 
জানৃতে পারে যে নালনীই তার নিকটে ফুটে ; কাকে বল্বো। 
রয়েছে। এমন অপরুপ রুপ লাবণ্য কি] শচী। নরনাথ, আপাঁন যে চুপ করে 
ভূমণ্ডলে সম্ভবে ? ৷ রইলেন? এ বিষয়ে কি আপনার মনে কোন 

শচী। মহারাজের জয় হউক। ৷ সংশয় হয়ঃ দেখুন, আম সংরেন্দ্রের মাহষা, 
মূর। মহারাজ দণর্ঘায়ঃ হউন। [আমি ইচ্ছা কল্যে আপনাকে এই মুহূর্তেই 
রাঁত। মহারাজের সব্ব্ত মঙ্গল হউক। 1 সসাগরা পাঁথবীর ইন্দ্রত্বপদে নিযুন্ত কত্যে 
শচী। হে মহীপতে, আম ইন্দ্রাণী শচী। | পাঁর। 
মুর। মহারাজ, আম যক্ষরাজপত্রী ; মুর। শচন দেবি, এ, সখি, তোমার বৃথা 

৷ গক্্ব। দেখ, তোমরা প্রবল দৈত্যকুলের ভয়ে মূরজা। 
রাতি। নরেশবর, আমি মল্মথপ্রণায়নী | অমরাবতীতে 'দবা রান যেন মরে থাক। তা 

রাঁতি। তুমি আবার সসাগরা পাঁথবার ইন্দ্রত্ব কোথেকে 
শচী। (জনান্তিকে মুরজা এবং রাঁতির ; ূ দেবে গাঃ রোজার প্রাত) হে নরে*বর, আপনি 

ডিক কে কা তে কাত কোনাল জনিত রর জী 
গোল কর কেন” এমন কল্যে কি কর্ম সিদ্ধ ; এ বসুমতী আমারই রত্বাগার”এতে যত 
হবে? অমূল্য রত্বরাজ আছে, আমিই সে সকলের 

রাজা। (প্রণাম করিয়া) আপনাদের শ্ত্রীরণ ! আঁধকারণী। 
দর্শন করে আমার জন্ম সার্থক হলো। তা; রাতি। (স্বগত) বাঃ, এরা যে দুজনেই 
আপনারা এ দাসের প্রাত কি আজ্ঞা করেনঃ | দেখছি বিচারকর্তকে ঘুষ খাওয়াতে উদ্যত 

শচাঁ। মহারাজ, এ যে পর্বতশৃঙ্গের | হলেন, তবে আমি আর চুপ করে থাঁক কেন? 
উপর কনকপদ্মাট দেখতে পাচ্যেন, এট ! (প্রকাশে) মহারাজ, ইন্দ্রত্বপদের যে কি সুখ 
আমাদের তিন জনের মধ্যে আপাঁন যাকে | তা সূরপাঁতই জানেন। পাক্ষরাজ বাজ সদর্পে 
সর্বাপেক্ষা পরমসুন্দরী বিবেচনা করেন, । উন্নত পর্বতশৃঙ্গে বাস করে বটে; কিল্ত ঝড় 
তাকেই প্রদান করুন আরম্ভ হল্যে সকলের আগে তারই সর্বনাশ 

রাঁতি। মহারাজ, শচণ দেবী যা বললেন, হয়। আর ধনের কথা কি বলবো? যে ফণীর 



পদ্মাবতশ নাটক 

মস্তকে মাঁণ জল্মে, সে সব্বদাই 'ববরে 
লুক্য়ে থাকে। আর যাঁদ কখন ক্ষুধাতুর হয়ে 
ঘোরতর অন্ধকার রান্রেও বাইরে আসে, তবে 
তার মাঁণর কান্তি দেখে কে তার প্রাণ নস্ট 
কত্যে চেম্টা না করেঃ আরও দেখুন, ধন 
উপাজ্জনে যার মন, তার অবশেষে তৃতৃ্পোকার 
দশা ঘটে। এই নিব্বোধ কট অনেক পাঁরশ্রমে 
একখানি উত্তম গৃহ নিম্মাণ কর্যে, তার মধ্যে 
বদ্ধ হয়ে, ক্ষুধাতৃষ্ণায় প্রাণ হারায়, পরে পষ্রবস্ত্ 
অন্য লোকে পরে। 

শচী। আহা! রাত দেবীর ক সক্ষত্র 
বাদ্ধ গং! তবে এ পাঁথবীতে সখী 
কে? 

রাঁতি। তা তুমি কেমন করে জানবে? 
আমার িববেচনায় মধ্কর সব্বাপেক্ষা সুখী । 
পুজ্পকুলের মধুপান ভিন্ন তার আর কোন 
কম্মই নাই। তা মহারাজ, এ পাঁথবীতে যত 
পুস্পস্বরূপ অঙ্গনা তা হয়, তারা 
সকলেই আমার সোঁবকা। 

রাজা। (স্বগত) এখন আমার ক করা 
কর্তব্যঃ এ শাবপদ্ হত্যে কিসে পাঁরন্রাণ 
পাই 2 

শচ। হে নরনাথ, আপনার আর এ বিষয়ে 
[বিলম্ব করা উঁচত হয় না। 

রাজা। যে আজ্ঞা। (কনকপদ্ম গ্রহণ 
কারয়া) আপনারা স্বেচ্ছারমে আমাকে এ 
বিষয়ে মধ্যস্থ মেনেছেন, তা এতে আমার 
[িবেচনায় যা যথার্থ বোধ হয়, আমি তা কল্যে 
ত আপনাদের মধ্যে কেউ আমার প্রাত 'বিরন্ত 

হবেন না: 

সকলে । তা কেন হবো? 

রাজা। তবে আমি এ কনকপদ্ম রাঁতি 
দেবীকে প্রদান কার। আমার িববেচনায় মল্মথ- 
মনোমোহিনশ রাঁত দেবীই বামাদলের ঈশ্বরী। 
(রাতকে পদ্ম প্রদান ।) 

শচী। (সরোষে) রে দস্ট মানব, তুই : 
কামের বশ হয়ে ধর্ম নম্ট করৃলি? তা তোকে 
আমি এ 'নামত্তে যথোঁচিত দণ্ড দিতে কোন 
মতেই ্াট করবো না। 

[প্রস্থান। : 

মূর। (সরোষে) তুই রাজকুলে জন্মগ্রহণ 
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তুই যে কালক্রমে এর সমূচিত শাস্তি পাবি, 
তার কোন সংশয় নাই। 

[ প্রস্থান। 
রাঁত। (প্রফুল্ল বদনে) মহারাজ, আপনি 

এ বিষয়ে কোনমতেই শাঁঙ্কত হবেন না। আমি 
আপনাকে রক্ষা করবো, আর আপনার 
বথাবাধ পুরস্ক'র কত্যেও ভুলবো না। 
আপাঁন আমার আশীব্বাদে পরম সখভোগণ 
হবেন। এখন আমি বিদায় হই। 

রাজা । (স্বাগত) বিধাতার 'নব্বন্ধ কে 
খন্ডন কত্যে পারে? তা পরে আমার অদ্টে 
যা থাকে তাই হবে; এখন যে ঝঞ্চাটটা মিটে 
গেল, এতেই বাঁচলেম। শচী আর মুরজা যে 
আমাকে ক্লোধানলে ভস্ম কর্যে যায় নাই, এই 
আমার পরম লাভ । 

সারাথর প্রুরেশ 

সার। মহারাজের জয় হউক। 
আপনার রথ প্রস্তুত। 

রাজা। সে কি? তুমি এ পব্বত-প্রদেশে 
রথ ক প্রকারে আনলে 2 

সার। (কৃতাঞ্জলিপুটে) মহারাজ, আপনার 
প্রসাদে এ দাসের পক্ষে এ আতি সামান্য কম্ম্ম। 

রাজা । তা রথ এখানে এনে ভালই করেছ। 
আঁম এই ভগবান্ বন্ধ্যাচলের মতন প্রায় 
অচল হয়ে পড়োছি। আর্য মানবক কোথায় 2 

সার। আজ্ঞা-তান মহারাজের অন্বেষণে 
ইতস্ত তঃ ভ্রমণ করে বেড়াচ্যেন। 

দেপথো। ও- হো! হৈ! হৈ! 
রাজা । সারাথ, তুমি রথের নিকটে আমার 

অপেক্ষা কর। আম মানবককে সঙ্গে করে 
আঁন। 

সার। 

দেব, 

যে আজ্ঞা, মহারাজ । 
[ প্রস্থান। 

রাজ।। (স্বগত) দোথখ মানবক এখানে 
একলা এসে কি করে । এমন নিভৃত স্থলে. ওর 
মতন ভার; মনৃষ্যকে ভয় দেখান আত সহজ 
কম্ম। (পর্বতাল্তরালে অবাঁস্থাতি।) 

, বিদূষকের প্রবেশ 

বাবদ ৮ (স্বগত) দূর কর মেনে! এ কি 
কর্যে, স্বশীলোভে চণ্ডালের কর্ম করল? তা | সামান্য যল্রণা। ওরে নিষ্ঠুর পেট, তুই 

মধূ__১৮ 
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এ অনর্থের মূল। আমি যে এই হাবাতে 
রাজাটার পাছে পাছে ওর ছায়ার মতন ফিরে 
বেড়াই, সে কেবল তোর জবালায় বৈ ত নয়। 
এই দেখ, এই পাহাড়ের দেশে হেটে হেঁটে 
আম খোঁড়া হয়ে গেলেম। (তলে উপবেশন 
কারয়া) হায়, এই যে ব্রাহ্মণের পাদপদ্ম, এর 
হন স্বয়ং পুরুষোত্তম কত প্রযত্নে আপনার 
বক্ষঃস্থলে ধারণ করেন। তা দেখ, এ পাথরের 
চোটে একেবারে যেন 'ছণ্ড়ে গেছে । উঃ. একবার 
রন্তের স্রোতের 'দকে চেয়ে দেখ, যেন প্রবালের . 
বৃষ্টই হচ্যে। রে দুষ্ট শবন্ধ্যাচল, তোর কি. 
দয়ার লেশমারও নাই। আর কোথেকেই বা 
থাকবে। তোর শরীর যেমন পাষাণ, তোর 
হদয়ও তেমান কাঠন। ওরে অধম, তোর কি 
ব্রহ্ধহত্যা পাপের ভয় নাই ? 

নেপথ্যে। (তঙ্জনন গঙ্জন শব্দ।) 
বদ । ও বাবা! এ আবার কি? পবর্বতটা। 

রেগে উঠলো না কি? 
নেপথ্যে । (তজ্জর্ন গজ্জনন শব্দ ।) 
বিদু। (সন্ভাসে) শক সব্বনাশ! (ভূতলে 

জানুদ্বয় নিক্ষেপ কারয়া প্রকাশে) হে ভগবন্ 
বিন্ধ্যাচল, তুমি আমার দোষ এবার ক্ষমা কর। 
প্রভু, আম তোমার পায়ে পাড়! আম এই 

জল্মেও নিন্দা করবো না। হিমাদ্রকে অচলেন্দ্ 
কে বলে? তুমিই পক্কতকুলের শিরোমাণ। 

(গা্লোথান এবং চিন্তা করিয়া স্বগত) দূর, 
আমার আজ ক হয়েছে । আম একটুতে এত 
ডরালেম যে? বোধ কার, ও শব্দটা কেবল 
প্রাতধবাঁন মান্্। 

নেপথ্যে। ধহানি মান্ত্। 
বিদূ। (সচকিতে) এ আবার ক? এযে 

যথার্থই প্রাতধবান। তা পরব্বত-প্রদেশই ত 
প্রাতিধধানর জল্মস্থান। দোঁখ এর সঙ্গে কেন 
ণকাঁণ্ৎ আলাপই কার না। (উচ্চস্বরে) ওলো 
প্রাতধ্বান। 

নেপথ্যে।- পণীরতের ধনী। 
ণিবদূ। ওলো তুই আবার কোতথেকে 

লোঃ 
নেপথ্যে কে লো» 

বিদু। তুই লো। 
নেপথ্যে ।তুই লো। 

. বাঁটি। 

বিদ্। মর্. তোর মুখে ছাই। 
নেপথ্যে । মুখে ছাই। 
বিদূ। কার মূখে লো; আমার মুখে 

কি তোর মুখে? 
নেপথ্যে ।তোর মুখে। 
বিদু। বাহবা! বাহবা! 
নেপথ্যে । বোবা। 
বিদু। মর গস্তানি, তুই আমাকে গাল 

দিস্। 

নেপথ্যে । ইস্। 
বিদু। যা, এখন যা। 
নেপথ্যে ।_ আঃ। 
বিদু। ও কি লো? তোর কি আমাকে 

ছেড়ে যেতে মন চায় না লো? 
নেপথ্যে ।-না লো। 
বদূ। দূর মাঁগ, তুই এখন গেলে 

নেপথ্যে ।-আঁছি। 
বিদূ। মাগীকে তাড়াবার কোন উপায়ই 

, দোখ না। 
নেপথ্যে ।না। 
বিদ্। বটে” তবে এই দেখ। (মুখাবৃত 

। করিয়া শিলাতলে উপবেশন ।) 

নাক কান মলে বলাঁছ, আম তোমাকে আর এ 
রাজার পৃনঃপ্রবেশ 

রাজা। (স্বগত) আমাকে যে আজ কত 
বেশ ধরতে হচ্যে, ত বলা দৃজ্কর। আমি এই 
উপবনে নিষাদরূপে প্রবেশ করে, প্রথমতঃ 
দেবদেবীর মধ্যস্থ হলেম; তার পরে আবার 
প্রাতিধবানও হলেম; দোখ, আরও ?ি হতে 

 হয়। (পর্বতান্তরালে বাস্থাতি।) 
বদ । (মুখ মোচন করিয়া স্বগত) মাগা 

গেছে ত। ওলো প্রাতিধবাঁন, তুই কোথায় লো? 
রাম বলো, আপদ গেছে। (চতুর্দ্দক 
অবলোকন করিয়া) আহা! ফোয়ারাঁট কি 
সুন্দর দেখ! এমন জল দেখলে শীতকালেও 

| তৃষা পায়। তা আমার যে এক দন প্রাতিজ্ঞ৷ 

ৃ 

| 

আছে যে কিছ; আহার না করে কখনই জল 
খাব না। কি আশ্চর্য! এ যে একটা উত্তম 

পাকা দাঁড়ম্ দেখতে পাঁচ্চি। তা এ নিজ্জন 
স্থানে এক জন সদ্বংশজাত ব্রাহ্গণকে কিছ 
ফলাহারই করাই নে কেন? (দাঁড়ম্বগ্রহণ।) 



পদ্মাবতী নাটক 

নেপথ্যে । রে দুষ্ট তস্কর, তুই কি জানিস্ 
না যে এ দেব-উপবন যক্ষরাজের রক্ষিত 2 
বদ । (সন্ত্রাসে স্বগত) ও বাবা! এ আবার 

মাঁট খেয়ে কি করে বসলেম। 
নেপথ্যে। ওরে পাষণ্ড, আম এই তোর 

মস্তকচ্ছেদন কত্যে আসছি। (হুহুঙ্কার 
ধবনি।) 
বদ । (সন্রাসে ভূতলে জাননদ্বয় নিক্ষেপ 

কাঁরয়া প্রকাশে) হে যক্ষরাজ, আপাঁন এবার 
আমাকে রক্ষা করুন। আম একজন আত 
দাঁরদ্র ব্রাহ্মণ, পেটের দায়েই এ কম্মটা করোছ। 

নেপথ্যে। হা মিথ্যাবাঁদন্, যার ব্রাহ্মণকুলে 
জন্ম, সে মহাত্মা কি কখন পরধন অপহরণ 
করে? 

বিদূ। (সন্রাসে)। হে যক্ষরাজ, আম 
আপনার মাথা খাই যাঁদ 'মথ্যা কথা কই। 
আম যথার্থই ব্রাঙ্গণ। তা আম আপনার 
ণনকটে এই শপথ কাঁচ্য যে. যাঁদ আর কখন 

পূর্ষের হাড় খাই। আম এই নাকে খং 
দিয়ে বল্চি_ 

নেপথ্যে । দে, খং দে। 
শবদূ। (খত দিয়া) আর ক কত্যে আজ্ঞা 

করেন, বলুন। 
নেপথ্যে । তুই এ স্থলে ক নামত্তে 

এসোছিস ? 

বদ । (্ব্গত) বাঁচলেম! আর যে কত 
ফল চুরি করে খেয়েছি, তা জিজ্ঞাসা কল্যে 
না। (প্রকাশে) যক্ষরাজ, আর দুঃখের কথা কি 

বল্বো। আম বিদ্ভনগরের রাজা ইন্দ্র 
নীলের সঙ্গে আপনার উপবনে এসেছি। 

নেপথ্যে। সেক? িদর্ভনগরের ইন্দ্রনীল 
রায় যে আত নিম্ঠুর ব্যান্ত। সে না তার 
প্রজাদের অত্যন্ত পীড়ন করে? 

বিদূ। আপাঁন দেখছি সকলই জানেন, তা 
আপনাকে আঁম আর আঁধক কি বলবো । রাজা 
বেটা রেয়েতের কাছে যখন যা দেখে, তখনই 
তাই লুটে পটে ন্যায়। 

নেপথ্যে। বটে? সে না বড় অসৎ? 

িদৃ। মহাশয়, ও কথা আর বলবেন না, 
-ওর রাজ্যে বাস করা ভার। বেটা রাবণের 

ণপতামহ | , 
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নেপথ্যে। বটে? রাজার কয় সংসার 2 
বদ । আজ্ঞা, বেটা এখনও বিয়ে 

করে নি। 
নেপথ্যে । কেন? 

দু । মহাশয়, বেটা কপণের শেষ। পয়সা 
খরচ হবে বল্যে বিয়ে করে না। 

রাজার পদ্নঃপ্রবেশ 

রাজা। কি হে দ্বিজবর, এ সকল কি সত্য 
কথা? আমি কি প্রজাপীড়ন কার? আম কি 
দশানন অপেক্ষাও দুরাচার? আমি ক অর্থ 
ব্যয় হবে বল্যে বিবাহ কাঁর নাঃ 

বিদূ। (স্বগত) কি সব্বনাশ! এ ত 
যক্ষরাজ নয়, এ যে রাজা ইন্দ্রনীল! তা 
এখন কি করি; একে যে গালাগাল 
দিছি, বোধ কারি, মেরে হাড় ভেঙ্গে দেবে 
এখন। 

রাজা । কি হে সখে মানবক, তুমি যে চুপ্ 
করে রইলে? এখন আমার উচিত যে আঁমই 
তোমার মস্তকচ্ছেদ কার। 

বিদূ। হাঃ! হাঃ! হাঃ! (উচ্চহাস্য।) 
রাজা। ও ক ও. হেসে উড়িয়ে দিতে চাও 

নাক? 
বিদৃ । হাঃ! হাঃ! হাঃ! (উচ্চহাস্য।) 
রাজা। মরু মূর্খ । তুই পাগল হাল না 

ক? 

বদ্। হাঃ! হাঃ! হাঃ! বয়স্য, আপাঁন কি 
ববেচ" করেন যে আম আপনাকে চিন্তে 
পেরেছিলেম না। হাহ! হাঃ! হা! 

রাজা। বল দেখ. কিসে 
পেরোছলি ? 

বিদু। মহারাজ, হাতীর গজ্জন শুনে কি 
কেউ মনে করে যে কোলা ব্যাউ ডাক্ূচে। 
সিংহের হহুঙ্কার শব্দ কি গলাভাঙ্গা গাধার 
চীৎকার বোধ হয়। হাঃ! হাঃ! হাঃ! 
(উচ্চহাস্য।) : 

রাজা । ভাল. তবে তুমি আমাকে এত 'িন্দা 
কল্যে কেন? 

[বদৃ। বয়স্য, পাপকর্্ম কল্যে তার ফল 

এ জল্মেও ভোগ কত্যে হয়। দেখুন, আপাঁন 
একজন সঙ্গত্রাহ্মণকে ভয় দেখিয়ে তাকে কষ্ট 

চিন্তে 
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আপনাকে নিন্দাস্বর্প কিন্9িং তিন্ত বারি পান 
কত্যে হলো। 

রাজা । সেহাস্য বদনে) সখে, তোমার কি 
অগাধ ব্াদ্ধ। সে যা হউক, আমি যে আজ 
এ উপবনে কত অদ্ভুত ব্যাপার দেখোছ, তা 

তুমি শুনলে অবাক্ হবে। 
বিদূ। কেন মহারাজ? কি হয়োছিল, 

বলুন দেখি? 
রাজা। সে সকল কথা এ স্থলে বস্তব্য 

নয়। চল, এখন দেশে যাই। সে সব কথা 
এর পরে বলবো । 
বিদু। তবে চলুন। (কাটিং পারক্মণ 

কাঁরয়া অবাঁস্থাত।) 
রাজা। ও আবার কিঃ দাঁড়ালে কেন? 
বিদৃ। বয়স্য, ভাবচি কি বলি যাঁদ 

এখানে যক্ষরাজ নাই, তবে পাকা দাঁড়মটা 
ফেলে যাব কেন 

রাজা। (সহাস্য বদনে) কে ফেলে যেতে 
বলচে ? নাও না কেন? 

বিদু। যে আজ্ঞা । (দাঁড়ম্ব গ্রহণ) 
রাজা। চল, এখন যাই। যাঁদ যক্ষরাজ 

যথার্থই এসে উপস্থিত হন, তবে কি 
হবে? 
বদ । আজ্ঞা হাঁএ বড় মন্দ কথা নয়; 

তবে শীঘ্রই চলুন। 
| উভয়ের প্রস্থান। 

ইতি প্রথমাও্ক 

দ্বিতনয়াঙক 

প্রথম গভাঙ্ক 

মাহেশ্বরীপুরী, রাজশদ্ধান্তসংক্রান্ত উদ্যান 

পদ্মাবতী এবং সখার প্রবেশ 

পদ্মা । (আকাশে দাম্টপাত কাঁরয়া) সাঁখ, 
সূর্যাদেব অস্তে গেছেন বটে, 'কলন্তু এখনও 
একট. রোদ্র আছে। 

সখাী। প্রয়সাঁখ, তবুও দেখ, এ না একাঁট 
তারা আকাশে উঠেছে ? 

পদ্মা। ওকে কি তুমি চেন না, সাঁখ2 
ও যে ভগবত রোহিণী। চন্দ্রের লিরহে ও"র 
মন এত চণ্চল হয়েছে, যে উনি লজ্জায় 

মধুসূদন রচনাবলী 

জলঞ্জল দিয়ে তাঁর আসবার আগেই একলা 
এসে তাঁর অপেক্ষা কচ্যেন। 

সখাী। 'প্রয়সাখ, তা যেন হলো. কিন্তু 
একবার এঁদকে চেয়ে দেখ। কি চমতকার ! 

পদ্মা। কেন, কি হয়েছে ? 
সখী । এ দেখ, মধুকর তোম।র মালতার 

মধু পান কত্যে এসেছে, কিন্তু মলয়মার্ত 
যেন রাগ করেই ওকে এক মুহূর্তের জন্যেও 
স্থির হয়ে প্সৃতে দিচ্যেন না। আর দেখ, ওরও 
কত লোভ। ওকে যত বার মলয় তাড়াচ্যেন, 
ও তত বার ফিরে ফিরে এসে বসূচে। 

পদ্মা। সাথি, চল দোঁখগে, চকরুবাক তার 
প্রাণনাথকে বিদায় করে, এখন একলা 
কচ্যে। 

সখাঁ। 'প্রয়সাথ, তাতে কাজ নাই। বরণ 
চল দোঁখগে, কুমুদিনী আজ কেমন বেশ করে 
তার বাসরঘরে চন্দ্রের অপেক্ষা কচ্যে। 

পদ্মা। সাঁখ, যে ব্যান্ত সুখাঁ, তার কাছে 
গেলেই বা কি, আর না গেলেই বা কিঃ কিন্তু 
যে ব্যন্ত দুঃখী, তার কাছে গিয়ে দুটি মিষ্ট 
কথা কইলে তার মন অবশ্যই প্রফল্ল হয়। 
আম দেখোঁছ যে উচ্চ স্থলে বৃম্টিধারা পড়লে, 
জলটা অতিশনঘ বেগে চলে যায়, কিন্তু যদি 
কোন মরুভূমি কখন জলধরের প্রসাদ পায়, 
তবে সে তা তৎক্ষণাৎ ব্গ্র হয়ে পান 
করে। 

পারচারিকার প্রবেশ 

পরি। রাজনন্দিনি, একজন পটোদের মেয়ে 
পট বেচ্্বার জন্যে এসেছে; আপাঁন যাঁদ আজ্ঞা 
করেন, তবে তাকে এখানে ডেকে আনি । সে 
বলছে যে, তার কাছে অনেক রকম উত্তম উত্তম 
পট আছে। 

সখী। দর. 
সময় ? 

পদ্মা। কেন? এখনও ত বড় অন্ধকার 
হয় নাই। (পাঁরচারকার প্রীত) যা, তুই 
চিন্রকরশকে ডেকে আনৃগে। 

পরি। রাজনন্দিন, সে অতি নিকটেই 
আছে। (উচ্চস্বরে) ওলো পটোদের মেয়ে, আয়, 
তোকে রাজনান্দিনী ভাক্চেন। 

নেপথ্যে। এই যাচ্যি। 

এ কি পট দেখবার 
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চিন্রকরীবেশে রাত দেবীর প্রবেশ 

সখাঁ। (জনান্তিকে পদ্মাবতীর প্রাতি) 
প্রিয়সাঁখ, এর নীচকুলে জন্ম বটে, কিন্তু এর 

রুপলাবণ্য দেখলে চক্ষ, জন্ড়ায়। 
পদ্মা। জেনান্তিকে সখাঁর প্রতি) তুমি কি 

ভেবেচ, সাঁখ, যে মাঁণ মাঁণক্য কেবল রাজ- 
গৃহেই থাকে? কত শত অন্ধকারময় খাঁনতেও 
যে তাদের পাওয়া যায়। এই যে উজ্জ্বল 

মুন্তাঁট দেখচ, এ একটা কদাকার শান্তর 
গর্ভে জল্মেছিল। আর যে নলিনকে লোকে 
ফুলকুলের ঈশ্বরী বলে, তার কাদায় জল্ম। 
(রাঁতির প্রাত) তুম ক চাও ? 

রাতি। (্ব্গত) আহা! রাজা ইন্দ্রনীলের 
কি সৌভাগ্য। তা সে শচীর আর মুরজার 
দর্প চূর্ণ করে আমার যে মান রেখেছে, আমার 
তাকেই এই অমূল্য রত্বাট দান করা উচিত। 

পদ্মা। চিত্রকরি, তুমি যে চুপ্ করে 
রৈলে? তুমি ভয় করো না। এখানে কার সাধ্য 
যে. তোমার প্রাত কোন অত্যাচার করে। 

রাত। আপানি হচ্যেন রাজার মেয়ে, 
আপনার কাছে মুখ খুলতে আমার ভয় হয়। 

পদ্মা। (সহাস্য বদনে) কেন? রাজ- 
কন্যারা ?ক রাক্ষপী2 তারাও তোমাদের মতন 
মানুষ বৈ ত নয়। 

রাত। (স্বগত) আহা! 
সুন্দরী, তেমনই সরলা । 

পদ্মা। (শিলাতলে উপবেশন করিয়া) 
চিন্রকরি, এই আম বসূলেম, তোমার পট সকল 
এক একখান করে দেখাও। 

রাঁত। যে আজ্জ্ে, এই দেখাঁচ্য। 
পদ্মা । চিত্রকর, তুমি কেন্থায় থাক £ 
রাতি। আজ্ঞে, আমরা পাহাড়ে মানুষ৷ 
পদ্মা। তোমার স্বামী আছে? 
রাঁত। রাজনাঁন্দান, আমার পোড়া স্বামীর 

কথা আর কেন "শজজ্ঞাসা করেন2 তান 
আগুনে পুড়েও মরেন না। আর যেখানে 
সেখানে পান, কেবল লোকের মন মাঁজয়ে 
বেড়ান। 

সখী। প্রিয়সাঁখ, যদি তোমার "পট দেখতে 
ইচ্ছা থাকে, তবে অর দোর করো না। 

মেয়োট যেমন 

* রামায়ণ প্রসঙ্গ । 
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পদ্মা। চিন্রকার, এস. তোমার পট 
দেখাও । 

রাত। এই দেখুন। (একখান পট 
প্রদান।) 

পদ্মা। (অবলোকন করিয়া সখণর প্রাতি) 
সাঁখ, এই দেখ, অশোককাননে সীতা দেবী 
রাক্ষসীদের মধ্যে বসে কাঁদচেন। আহা! যেন 
সৌদামনী মেঘমালায় বেম্টিত হয়ে রয়েছে। 
[কিম্বা নীলনীকে যেন শৈবালকুল ঘেরে 
বসেছে। আর এ যে ক্ষুদ্র বানরট গাছের 
ডালে দেখ্চ, ও পবনপূুব্র হনুমান ।৭ দেখ, 
জানকীর দশা দেখে ওর চক্ষের জল বাঁষ্টি- 
ধারার মতন অনর্গল পড়ছে । সাঁখ, এ সকল 
ঘেতাযুগের কথা, তবু এখনও মনে হল্যে 
হৃদয় বিদীর্ণ হয়। 

রৃতি। স্বেগত) আহা! এ কি সামান্য 
দয়াশীলা। ভগবতা বৈগেহশর দুঃখেও এর 
নয়ন অশ্রুজলে পরিপূর্ণ হলো। (প্রকাশে) 
রাজনন্দিন, আরও দেখুন। (অনা একখান 
পট প্রদান ।) 

পদ্মা। এ দ্রৌপদশীর স্বয়ম্বর। এই যে 
রা্ষণ ধনুব্বাণ ধরে অলক্ষ্য লক্ষ্যের দিকে 
আকাশমার্গে দাঁন্ট কচ্যেন, ইনি যথার্থ 
ব্রাহ্ষণী নন। ইনি ছদ্মবেশী ধনঞ্জয়। এ 

৪ 

রাঁত। পেদ্মাবতীর প্রাতি) রাজনন্দানি, 
এই পটখান একবার দেখুন দেখি। পেট 

প্রদান ।) 

পণন্মা। অবলোকন করিয়া ব্যগ্রভাবে 
রাঁতির প্রাতি) চিন্রকার, এ কার প্রাতমার্ভ লা? 

রাতি। আজ্ঞে, তা আমি আপনাকে_ 
(অদ্ধোন্তি।) 

পদ্মা । সাখ _(মূক্ছাপ্রাপ্তি।) 
সখী । (পদ্মাবতীকে ক্রোড়ে ধারণ কারয়া) 

হায়, এ ধিক! পপ্রয়সখী যে হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে 
গড়লেন । (পাঁরচাঁরকার প্রাত) ওলো মাধাব, 
তুই শীঘ্ব একটু জল আন্ ত লা। 

[ পারচারিকার বেগে প্রস্থান। 

রাত। স্বেগত) ইন্দ্রনীলের প্রাতি যে 
পদ্মাবতীর এন্ত পর্র্বরাগ জল্মেছে, তা ত 

5 মহাভারত প্রসগগ ৷. 
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আমি জান্তেম না। এদের দুজনকে স্বগ্ন- 
যোগে কয়েকবার একত্র করাতেই এরা উভয়ে 
উভয়ের প্রাতি এত অনুরন্ত হয়েছে। এ ত 
ভালই হয়েছে। আমার আর এখন এখানে 
থাকায় কোন প্রয়োজন নাই। শচশ আর মুরজার 
ক্রোধে পদ্মাবতীর কি আনম্ট ঘটতে পারবে 2 
আম এ সকল বৃত্তান্ত ভগবত পার্বতণীকে 
অবগত করালে, তিনি যে এই পদ্মাবতাঁর 
প্রাত অনুকূল হবেন, তার কোন সন্দেহ নাই। 
(অন্তর্্ধান।) 

সখী । স্বেগত) হায়! 'প্রয়সখী যে সহসা 
অচেতন হয়ে পড়লেন, এর কারণ ক? 

পদ্মা । (গান্লোথান কারয়া ব্যগ্রভাবে) সাথ, 
চন্রকরী কোথায় গেল ? 

সখীঁ। কৈ. তাকে ত দেখতে পাই না। 
বোধ কার, সে তোমাকে অচেতন দেখে মাধবীর 
সঙ্গে জল আনতে গিয়ে থাকবে। 

পদ্মা । (ব্যগ্রভাবে) তবে কি সে চিন্র- 

পটখানা সঙ্গে লয়ে গেছে? 
সখী। এ যে চিন্রপট তোমার সম্মুখেই 

পড়ে রয়েছে৷ 
পদ্মা। (ব্যগ্রভাবে চন্রপট লইয়া বক্ষঃ- 

স্থলে স্থাপন কারয়া) সাঁখ, এ "ন্রকরণীকে 
তুম আর কখন দেখেচ 2 

সখাঁ। "প্রয়সাঁখ, তুমি যে চিন্র্পটখানা এত 
যত্ব করে ব্কে লুকয়ে রাখুলে ? 

পদ্মা । আম যা জিজ্ঞাসা কচ্যি, তার 

উত্তর দাও না কেন? বাল, এ চিন্রকরণীকে তুমি 
আর কখন দেখেচ 2 

সখী । ওকে আমি কোথায় দেখবো ? 

জল লইয়া পাঁরচাঁরকার পুনঃপ্রবেশ 

পার। রাজনান্দিনন যে আম জল না 
আনৃতে আনৃতেই সেরে উঠেছেন, তা বেশ 
হয়েছে। 

সখী । হ্যাঁ লা মাধাব, এ পটো মাগশ 
কোন্ দিকে গেল তুই দেখোঁচস্ ? 

পার। কেন? সে না এখানেই ছিল। 
সে ত কই আমার সঙ্গে যায় নাই। যাই, এখন 
আমি এ ঘাঁটটে রেখে আসিগেন। 

« [ প্রস্থান। 
পদ্মা। (চতর্্দক্ অবলোকন কাঁরয়া) কি 

মধুস্দন রচনাবলী 

আশ্চর্য্য! সাখ, আম বোধ করি, এ চিন্রকরা 
কোন সামান্যা স্ত্রী না হবে। 

সখাঁ। (চততীর্দক্ অবলোকন কারয়া) তাই 
ত, এ কি পাখা হয়ে উড়ে গেল? 
পদ্মা । দেখ, সাঁখ. তুমি কারো কাছে এ 

কথার প্রসঙ্গ করো না। 
সখাঁ। 'প্রয়সাখ, তুমি যাঁদ বারণ কর, 

তবে নাই বা কল্যেম। নেপথ্যে নানাবিধ যন্দ্র- 
ধান) এ. শোন। সঙ্গীতশালায় গানবাদ্য 
আরম্ভ হলো । চল, আমরা যাই। 

পদ্মা। সাঁখ, তুমি যাও, আম আরও 
[কণ্চিংকাল এখানে থাকৃতে ইচ্ছা কাঁর। 

সখী। "প্রয়সাঁখ, তুমি না গেলে কি ওরা 
কেউ মন 'দিয়ে গাবে, না বাজাবে? 

পদ্মা । আম গেলেম বল্যে। তুমি গিয়ে 
নিপাঁণকাকে আমার বীণার সর বাঁধৃতে 'বল। 

সখী । আচ্ছা-তবে আম চল্ম। 
[ প্রস্থান। 

পূদ্মা। হে রজনীীদোব, এ নাখল জগতে 
কোন ব্যান্ত এমন দুঃখী আছে যে, সে তোমার 
কাছে তার মনের কথা না কয়? দেখ, এই যে 
ধূতূরাফুল, এ সমস্ত দিন লজ্জায় আর মন- 
স্তাপে মৌনভাবে থাকে, কেন না, বিধাতা 
একে পরমসন্দরী করেও এর অধরকে বিষা্ত 
করেছেন, কিন্তু তুমি এলে এও লজ্জা সম্বরণ 
কর্যে বিকাঁশত হয়। জনাঁন, তুম পরম- 
দয়াশশীলা। (পাঁরক্রমণ কারয়া) হায়! আমার 
কি হলো। আজ কয়েক দিন অবাধ আম 
প্রীতি রাত্রে যে একটি অদ্ভূত স্বপন দেখৃঁচি, 
তার কথা আর কাকে বলবো? বোধ হয়, 
যেন একটি পরমসন্দর পুরুষ আমার পাশে 
দাঁড়িয়ে এই বলেন-_-“কল্যাঁণ, আমার এই 
হংসরোবরকে সুশোভিত করবার 'নামত্তেই 
বধাতা তোমার মতন কনকপদ্ম সাৃ্টি 
করেছেন। 'প্রয়ে, তুমি আমার ।” এইমান্র বলে 
সেই মহাত্মা অন্তদ্ধান হন। আর এই তাঁরই 
প্রাতিমূর্ত। এই যে চিন্রকরী, যান আমাকে 
এই অমূল্য রত্ব প্রদান করে গেলেন, ইনিই বা 
কেঃ পেটের প্রাত দান্ট নিক্ষেপ ও 'নিশবাস 
পারত্যাগ করিয়া) হে প্রাণেশবর, তুমি 
অন্ধকারময় রানে যে গৃহস্থের মন চুরি করেছ, 
সে তোমাকে এই মিনাত কচ্যে যে তুমি নিভয় 



পদ্মাবতী নাটক 

হয়ে তার আর যা কিছ অবাঁশন্ট আছে, তাও 
এসে অপহরণ কর। 

নেপথ্যে । রাজনান্দনী যে এখনও এলেন 
নাঃ তান না এলে ত আমরা গাইতে আরম্ভ 
কর্বো না। 

পদ্মা । (স্বগত) হায়! আমার এমন দশা 
কেন ঘটলো? হে স্বপ্নদোব, এ যাঁদ 
তোমারই লীলা হয়, তবে তুমি এ দাসীকে 
আর বৃথা যন্ত্রণা 'দও না। (দীর্ঘনি*বাস 
পারত্যাগ করিয়া) তা আম এ সকল কথা কি 
এ জল্মে ভুলতে পারবো 

পারচারকার পুনঃপ্রবেশ 

পাঁর। রাজনান্দিন, আপাঁন না এলে ওরা 
কেউ গাইতে চায় না। আর নপ্যাণকাও 
আপনার বীণার সুর বেধেছে । 

পদ্মা। তবে চল। 

[ উভয়ের প্রস্থান। 

শচশ ও মুরজার প্রবেশ 

শচী। (সরোষে) সাঁখ, রাতকে ত তুমি 
ভাল করে চেন না। ওর অসাধ্য কর্ম্ম কি 
আছে; দেখ, রূুদ্রদেব রাগলে ভগবতন 
পাব্বতও তাঁর নিকটে যেতে ভয় পান, কিন্তু 
রাত অনায়াসে তাঁর কাছে গয়ে কেদে 
কেদে চক্ষের জলে তাঁর কোপানল নিব্বাণ 
করে। রাত ফাঁদ পাত্লে তাতে কে না 
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একেবারে ইন্দ্রনীলের জন্যে যেন উন্মুখ হয়ে 
উঠেছে। 

মুর। বাঃ. রাতর কি বাদ্ধি? 
শচী। বুদ্ধিঃ আর শোন না। আবার 
রাজলক্ষীর বেশ ধারণ কর্যে ও গত রান্রে 
রাজা যজ্জসেনকে স্বপ্নে বলেছে যে যাঁদ 
পদ্মাবতটর স্বয়ম্বর আতশণঘ্র মহা সমারোহে 
না হয় তবে সে শ্রীন্রস্ট হবে। 

মূর। কি আশ্চর্য্য! স্বয়ম্বর হলেই ত 
ইন্দ্রনীল অবশ্যই আসবে । আর ইন্দ্রনীলকে 
দেখবামান্রেই পদ্মাবতী তাকেই বরণ করবে। 
শচী। তা হলে আমরা গেলেম! 

পাঁথবীতে কি আর কেউ আমাদের মানবে, 
না পূজা কর্বে১ সাঁখ, তোমাকে আর কি 
বলবো! এ কথা মনে পড়লে রাগে আমার 
চক্ষে জল আসে । আর দেখ, রাজা যজ্ঞসেন 
মল্তীদের লয়ে আজ এই স্বয়ম্বরের বিষয়ে 
বচার কচ্যে। 

মুর। তবে ত আর সময় নাই। তা এখন 
ক কর্তব্য ও কি ওঃ (নেপথ্যে বহুবিধ 
যন্ত্ধান) আহা! ক মধুর ধবান। সাঁখ, 
একবার কাণ 'দয়ে শোন। তোমার অমরা- 
বতাঁতেও এমন মধুর ধন দুলভি। 

শচী। আঃ, তুমিও যেমন। ও সকল কি 
' অর এখন ভাল লাগে? 

পড়ে অমরকুলে এমন মেয়ে ক আর দুটি. 
আহে” 

নুর। তা ও এখানে এসে কি করেছে £ 
শচী। ক না করেছে? এই মাহেশ্বরী- 

পুরীর রাজা যজ্জসেনের মেয়ে পদ্মাবতণীর 
মতন সুন্দরী নারী পাঁথবীতে নাই। রাত 
এই মেয়োটর সঙ্গে দুস্ট ইন্দ্রনীলের বিবাহ 
দেবার চেস্টা পাচ্যে। সাঁখ, ইন্দ্রনীলকে যাঁদ 
রাত এই স্ত্রীরত্রাট দান করে, তবে আমাদের 
কি আর মান থাকবে 2 

মূর। তার সন্দেহ কি? তা ও কি প্রকারে 
এ চেস্টা পাচ্যে, তার কিছু শনেছ ? 

শচী। শুনবো না কেন? ও প্রাতি রাত্রে 
এসে ইন্দ্রনীলের বেশ ধর্যে পদ্মাবতীকে . 
স্ব্নযোগে আলিঙ্গন দেয়, সৃতরাং মেয়েটিও 

নেগথ্যে। তুই, সই. আরম্ভ কর্ না 
কেন? 

নেপথ্যে । ছুপ্ কর্ লো-চুপ্ কর্। এ 
শোন্, রাজনান্দিনী আরম্ভ কচ্যেন। (বীণা- 
ধবান।) 

নেপথ্যে। আহা! রাজনন্দান, তুমি কি 
ভগবতা বাঁণাপাণির বাঁণাটা একেবারে কেড়ে 
নেছ গা? 

নেপথ্যে। মর্. এত গোল কারস কেন ? 

নেপথ্যে। গণিত 

[ খামবাজ_ মধ্যমান | 

কেন হেরোছলাম তারে। 
বিষম প্রেমের জবালা বুঝি ঘঁটিল আমারে ॥ 

সহজে অবোধ মন, 
না জানে প্রেম কেমন, 

সাধে হয়ে পরাধীন, নিশাদিন ভাবে পরে। 
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কত কার ভুলিবারে, 
মন তা তো নাহি পারে, 

যবে যে ভাবনা করে, সে জাগে অন্তরে। 
শরমে মরম ব্যথা, 
নার প্রকাঁশতে কোথা, 

জড়ের স্বপন যথা, মরমে মার গুমরে ॥ 

মুর। শচী দোব, আমরা কি নন্দনকাননে 
উক্ব্শী আর চারুনেন্লার মধুর স্বর শুনে 
মোহিত হলেম ? 

শচী। সাঁখ, তুমিও ক এই প্রজবলিত 
হূতাশনে আহত দিতে প্রবৃত্ত হলে? দেখ, 
যাঁদ রাতির মনস্কামনা সুিদ্ধ হয়, তবে এই 
সুধারস দুষ্ট ইন্দ্রনীলই বারা পান 
করবে । (দীর্ঘবি*বাস পরিত্যাগ করিয়া) সাঁথ 
যক্ষে*বার, আমার মতন হতভাগনশ ক আর 
দুঁট আছেঃ লোকে আমাকে বৃথা ইন্দ্রাণী 
বলে। আমাব পাত বজরদ্বারা কত শত উন্নত 
পব্বতগৃঙ্গকে চূর্ণ করে ডীড়য়ে দেন: কত 
শত বিশাল তরুরাজকে ভস্ম করে ফেলেন: 
কিন্তু আম, দেখ. একজন আঁতক্ষ্দ্ 
মানবকে যাক দন্ড দিতে পারলেম না। 
হায়! আমার বেচে আর সুখ কি! 

মূর। তবে, সাঁখ, তোমার ক এই ইচ্ছা 
যে, ইন্দ্রনীলকে শাস্তি দেবার জন্যে এ 
সুশলা মেয়োটকেও কম্ট দেবে 2 

শচী। কেন দেব না? পরমান্ন চন্ডালকে 
দেওয়া অপেক্ষা জলে ফেলে দেওয়াও 
ভাল। দেখ, দ:্টমনের 'নামত্তে বিধাতা 
সময়বিশেষে ভগবত পৃথিবকেও জলমগ্না 
করেন। 

মুর। তবে, সাঁখ, চল, আমরা কালি- 
দেবের কাছে যাই, তান এ বিষয়ের 
একটা না একটা উপায় অবশ্যই করে দিতে 
পারবেন। 

শচণী। চিন্তা করিয়া) হ্যাঁ, এ যথার্থ 
কথা কালদেবই এ বিষয়ে আমাদের সাহায্য 
কত্যে পার্বেন। তা সাঁখ, চল, আমরা শীঘ্র 
তাঁরই কাছে যাই। 

[ উভয়ের প্রস্থান। 

মধূস্দন রচনাবলনী 

দ্বিতীয় গর্ভা্ক" 

কণ্চুকীর প্রবেশ 

কণু। (স্বগত) আহা! শৈলেন্দ্রের গলে 
শোভে যে রতন-_ 

সে অমূল ধন কভু সহজে ক তিনি 
প্রদান করেন পরে £ গজরাজ-শিরে 
ফলে যে ম্গুকুতারাঁজ, কে লভয়ে কবে 
সে মুকুতারাঁজ, যাঁদ না বিদরে আগে 
সে শিরঃ? সকলে জানে, সুরাসুর মিলি 
মাথয়া কত যতনে সাগর, লাঁভলা 
অমৃত-কত পড়নে পীঁড় জলানাধ! 

হায় রৈ, কে পারে পরে দিতে ইচ্ছা করি, 
যে মাঁণতে গৃহ তার উজ্জ্বল সতত। 

(চিন্তা করিয়া) 
বাঁধর এ বাঁধ কিন্তু কে পারে লাঁজ্ঘতে 2 
ছায়ায় কি ফল কবে দরশে তরূর £ 

তুলে লয়ে যায় সুখে! মলয়-মার্ত, 
কুসুম-কানন-ধন সুরভিরে হি, 
দেশ দেশান্তরে চাল যান কুতৃহলে। 
[হমাদ্রর কনক ভবন ত্যাজ সতী 
ভবভাবনী ভবানী- ভজেন ভবেশে। 

(পাঁরক্রমণ) 

যার ঘরে জনমে দীহতা, এ যাতনা 
ভোগ সেও! (দীর্ঘাঁন*বাস)_ 

প্রভো, তোমারই ইচ্ছা! যা হোৌক, মহারাজ যে 
এখন রাজনান্দনী পদ্মাবতাঁর স্বয়ম্বরে সম্মত 
হয়েছেন, এ পরম আহ্নাদের 'বষয়। এখন 
জগদীশবর এই করুন যে কন্যাটি যেন একাট 
উপয্স্ত পাত্রের হাতেই পড়ে । (নেপথ্যা ভমুখে 
অবলোকন কাঁরয়া প্রকাশে) কে ও 3 

সখীব প্রবেশ 

বসমমতী না; আরে এস, দাদ এস! আম 
বৃদ্ধ বান্গণ_কালক্লমে প্রায়ই অন্ধ হয়েছি, 
কিন্তু তবু ও পূর্ণশশীর উদয় হল্যে তাঁকে 
চিনতে পার। এস এস। 

৫ শকুন্তলা নাটকের যম্ঠ অঙ্কের প্রবেশকের পরে কণ্চকী ও দুজন পৃরমহিলার কথোপকথন-মাধ্যমে 
পাঁরবোশত সংবাদের সঙ্গে এই দৃশ্য পাঁরকম্পনার সম্পর্ক লক্ষ্য করা যায়। 

* বাংলা ভাষায় প্রথম অমিন্রাক্ষর ছন্দের কাঁবতা। 



পদ্মাবতী নাটক 

সখাী। ঠাকুরদাদা, প্রণাম কাঁর। 
কণ%2। কল্যাণ হউক্। 
সখী । মহাশয়, আমার প্রয়সখীর নাক 

স্বয়ম্বর হবে ? 
কণ্ঠু। এ কথা তোমাকে কে বল্যে 2 
সখী । যে বলুক্ না কেন? বাল এ 

সত্য ত? 
কণ্2। বাঃ, কেমন করে সত্য হবে ? তোমার 

প্রয়সখী ত আর পাণ্টালী নন যে তাঁর পণ্ট 
স্বামী হবে। আম বেচে থাকৃতে তাঁর কি 
আর 'ববাহ হত্যে পারে? গৌরী কি হরকে 
বদ্ধ বল্যে ত্যাগ কত্যে পারেন 2 (হাস্য) 

সখা। (্বেগত) দুর বুড়ো (হস্ত ধারণ 
কারয়া প্রকাশে) ঠাকুরদাদা, আপনার পায়ে 
পাঁড়, বলুন না, এ কথাটা কি সত্য 2 

কণ্ট2। আরে কর কিঃ পায়ে হাত দিও 
না। তুমি কি জান না. নীরস তরূকে দাবানল 
স্পর্শ করলে, সে যে তৎক্ষণাৎ জহলে যায়। 

সখী । তবে আম চল্যেম। 
কণ্ট৮। কেন? 
সখী। এখানে থেকে আবশ্যক কি? 

আপনার কাছে ত কোন কথ।টই পাওয়া 
যায় না। 

কণ্2। (হাস্যবদনে) আরে. আমি রাজ- 
সংসারে চাকুর করে বুড়ো হয়েছি। আমাকে 
ঘুষ না দলে 'ক আমার দ্বারা কোন কম্ছ 
হতে পারে ? ঘানিগাছে তেল না দলে সোক 
সহজে ঘোরে 2 

সখী । আচ্ছা! রাজমাতার জন্যে সোণার 
হামানাদস্তায় যে পান মসূলা দিয়ে ছে+চে, 
তাই আপনাকে না হয় একটু এনে দেব” তা 
হলে ত হবেঃ 

কণু। সুদু পান নিয়ে ক হবে? মিঠাই 
টিঠাই কিছু দিতে পার ি না? 

সখশী। হাঁ। পারবো না কেন? 
কণ:। তবে বলি। এ কথা যথার্থ । তোমার 

প্রিয়সখীর স্বয়ম্বর হবে। 
সখী। (ব্যগ্রভাবে) হ্যা 

হবে 2 
কণ%;। আতি শীঘ্রই হবে। মহারাজ 

মন্ল্িবরকে স্বয়ম্বরের সমুদয় আয়োজন কত্যে 

অনুমতি রুরেছেন। আর কাল প্রাতে দূতেরা 

মহাশয়, কবে 
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নমন্্রণপন্র লয়ে দেশ দেশান্তরে যাত্রা করবে। 
দেখো, এ পদ্মের গন্ধে অলকুল একবারে 
উন্মত্ত হয়ে উড়ে আসবে । ও কি ও! তুমি যে 
কাঁদতে আরম্ভ কল্যে। তোমাকে ত আর 
শবশুরবাড়ী যেতে হবে না। 

সখী । (চক্ষু মুছয়া) কৈ? আম কাঁদাছ 
আপনাকে কে বললে? (রোদন ।) 

কণ্ু। আরে এ যে। কি উৎপাত! তা 
তোমার জন্যেও না হয় একটা বর ধরে দেব, 
তার নিমিত্তে ভাবনা কিঃ তোমার 'প্রয়সখী 
ত আর সকলকে বরণ করবেন না। আর যাঁদ 
তুমি রাজকুলে বিয়ে কত্যে না চাও--তবে 
শম্মা ত রয়েছেন। 

সখী । আঃ, যাও, মিছে ঠাট্রা করো না। 
(রোদন ।) 

পারাঁরকার প্রুবেশ 

পার। কণ;কী মহাশয়, প্রণাম করি। 
ক%2। এস. কল্যাণ হউক্। (স্বগত) এ 

গস্তানী আবার কোথ্থেকে এসে উপাঁস্থত 
হলোঃ কি আপদ্! এ যে গঙ্গায় আবার 
যমুনা এসে পড়লেন। এখন ত আর জলের 
অভাব থাকবে না। 

সখী। মাধাব, প্রয়সখী যথার্থই এত 
দিনের পর আমাদের ছেড়ে চললেন । (রোদন ।) 

পার। (বাগ্রভাবে) কেন, কেন১ কি 
হয়েছে 2 

সখ'। আমরা যে স্বরম্বরের কথা শুনে- 
ছিলাম, সে সকলই সত্য হলো । (রোদন ।) 

কণ্টু। (স্বগত) আহা প্রণয়পদ্মের 
মৃণালে যে কণ্টক জন্মে সে কি সামান্য 
তীক্ষ7? আর তার বেধনে যে প্রাণ কি পর্যন্ত 
ব্যাথত হয়, তা সে বেদনা যে সহ্য করেছে, 
সেই কেন্ল বলতে পারে। (প্রকাশে) আরে, 
তোরা যে কে'দেই আস্থর হাল! এমন কথা 
শুনে কি কাঁদতে হয়; রাজনন্দিনী .কি 
চিরকাল আইবড় থাকলে তোরা সুখী হাব? 

পাঁর। বালাই! তাঁর শন আইবড় থাকুক্, 
তানি থাকবেন কেন? 

কণ্;। তবে তোরা কাঁদস্ কেন লা? 
পাঁর।* তুমিও যেমন। কে কাঁদচেঃ তুমি 

কাণা হলে নাকি? 



২৮৭ 

কণ্চু। তবে তুই, ভাই, একবার হাস্ ত, 
দেখি? 

পঁরি। হ।স্বো না কেন? এই দেখ (হাস্য 
ও রোদন ।) 

কণ2। বেশ। ওলো মাধাঁব, লোকে বলে, 
রোৌদ্রে বৃম্টি হলে খেকশিয়ালীর বিয়ে 
হয়, তা আম দেখুঁচি তোরও বয়ে আত 
নিকট। 

পার। কেন” আম কি খেকাঁশয়ালী' 
যাও, মিছে গাল দিও না। 

সখীঁ। ওলো মাধাব, চল্ আমর! 
যাই। 

পরি। চল। 
| উভয়ের ক্লন্দন করিতে করিতে প্রস্থান । 

কণ্ঠু। (স্বগত) আমাদের পদ্মাবতীর রূপ 
লাবণ্য দেখলে কোন মতেই ব*বাস হয় না যে, 
এর মানবকুলে জল্ম। সৌদাঁমনী কি কখন 
ভূতলে উৎপন্ন হয়ঃ আর এ যে কেবল সোন্দর্যয 
গুণে চক্ষের সুখকর মানত, তা নয় এমন 
দয়াশশীলা পরোপকাঁরণশ কামিনী কি আর 
আছে 2 আর তা না হবেই বা কেন? পারিজাত 
পুষ্প কি কখন সৌরভহীন হতে পারে? 
আহা! এ মহার্হ রত্ব কোন্ রাজগৃহ উজ্জবল 
করবে হে? 

নেপথ্যে বৈতালিক। 

গীতি 

| পরজ কাপলংড়া, একতালা | 

অপরূপ আজিকার রাজসভা শোভিল! 
জনি অমরাপুরী, নৃপপুর হইতেছে; 

[বিভবে সরেন্দ্র লাজ পাইল॥ 
মোহনমূরাতি আত রাজন রাঁজছে, 
রাতিপাঁত ভাত হেরি মোহল। 

তুলনা 'দবার তরে, রজনশ সে আপাঁন 
র সাজায়ে ধনী আনিল॥ 

কণ;। স্বেগত) এই ত মহারাজ সভা হতে 
গান্রোখান কল্যেন। এখন যাই, আপনার কর্ম 
দোঁখগে। 

প্রস্থান । 

ইতি 'দ্বতগয়া্ক' 

মধ্ুূস্্দন রচনাবলণ 

তৃতশয়াও্ক 
প্রথম গর্ভাঙ্ক' 

ছদ্মবেশে রাজা ইন্দ্রনীল এবং 'বদৃষকের প্রবেশ 

রাজা। সখে মানবক! 

বিদূ। মহারাজ__ 
রাজা। আরে ও আবার কি? আম একজন 

বাঁণক্; তুম আমার মিত্র; আমরা দুজনে এই 

সমারোহ দেখবার জন্যেই এ রাজ্যে এসোছি-_ 
বদ আজ্ঞাআর বলতে হবে না। 
রাক্া। তবে তৃমি এই শিলাতলে বসো. 

আম এ দেবালয়ের নিকটে সরোবর থেকে 
একটু জল পান করে আস। আঃ, এই নগর 
ভ্রমণ করে আম যে কি পর্যন্ত ক্লান্ত হয়োছ 
তার আর দি বলবো। 

বিদূ। তবে আপানি কেন এখানে বস্ন না. 
আঁমই আপনাকে জল এনে 'দচ্চি। ব্রাহ্মণের 
জল খেলে ত আর বেণের জাত যায় না। 

রাজা । (সহাস্য বদনে) সখে, তা ত যায় না 
বটে, কিন্তু জল আনবে কিসে করে? এখানে 
পান্র কোথায় 2 তুমি ত আর পবনপূত্র হনূমান 
নও, যে ওষধ না পেয়ে একবারে গন্ধমাদনকে 
উপড়ে এনে ফেলবে তা তুম থাক, আম 
আপাঁনই যাই। 

[ প্রস্থান। 
বিদূ। (স্বগত) হায়! আমার কি দুরদৃজ্ট! 

দেখ, এই মাহেশ্বরীপুরীর রাজার মেয়ের 
স্বয়ম্বর হবে বল্যে, প্রায় এক লক্ষ রাজা এখানে 
এসে উপাস্থত হয়েছে: আর এই নগরের চার 
দিকে যে কত তাম্বু আর কানাত পড়েছে তার 
সংখ্যা নাই। কত হাতী, কত ঘোড়া, কত উট, 
কত রথ আর যে কত লোকজন এসে একব্র 
হয়েছে তাকে গ্ণে ঠিক কত্যে পারে? আর 
কত শত স্থানে যে নট নটীরা নৃতাগশত কচ্যে 
তা বলা দুদ্কর। আর যেমন বর্ধাকালে জল 
পক্বত থেকে শত স্রোতে বোরয়ে যায়, রাজ- 
ভাণ্ডার থেকে 'সিদেপন্র তেমনই বেরুচ্যে। 
আহা! কত যে চাল, কত যে ডাল, কত যে তেল, 

৭ এই দৃশ্যের পরিকল্পনায় শকুন্তলা নাটকের প্রথমাত্কের প্রভাব পড়েছে। 



পদ্মাবতী নাটক 

কত যে লবণ. কত যে ঘ.. কত যে সন্দেশ, কত 
যে দই, কত যে দুধ ভারে ভারে আসূচে যাচ্যে 
তা দেখলে একেবারে চক্ষু 'স্থর হয়। রাজা- 
বেটার কি অতুল এশবর্যয! দৌর্ঘীন*বাস 
পাঁরত্যাগ কাঁরয়া) তা দেখ, এ হতভাগা বামণের 
কপালে এর কিছুই নাই। আমাদের মহারাজ 
কল্যেন কি. না সঙ্গে যত লোকজন 
এসোঁছল তাদের সকলকে দূরে রেখে কেবল 
আমাকে লয়ে ছদ্মবেশে এ নগরে এসে 
ঢুকেছেন। এতে যে ওর কি লাভ হবে তা উাঁনিই 
জানেন। তবে লাভের মধ্যে আম দাঁরদ্র ব্রাহ্মণ 
আমার দক্ষিণা দেখূচি লোপাপাত্ত হবে। 
হায়! এ কি সামান্য দুঃখের কথা 2 (ঁচন্তা 
কাঁরয়া) মহারাজ একটা মেয়েমানৃষকে স্বপ্নে 
দেখে এই প্রাতিজ্ঞা করে বসেছেন, যে তাকে 
না পেলে আর কাকেও বিয়ে করবেন না। 
হায়! দেখ দেখ, এ কত বড় পাগ্লামি। আর 
-আঘম যে রাত্রে স্বপ্নে নানা রকম উপাদেয় 
মন্টাত্ন খাই তা বল্যে ক আমার ব্রাহ্মণ যখন 
থোড় ছে্চাক. কি কাঁচকলা ভাতে, কি বেগুন 
পোড়া এনে দেয়, তখন কি সে সব আম না 
খেয়ে পাতে ঠেলে রেখে দি? সাগর সকল জলই 
গ্রহণ করেন। আগ্নদেবকে যা দাও তাই তিনি 
চক্ষুর নামষে পাঁরপাক করে ভস্ম করে 
ফেলেন। 

রাজার পুনঃপ্রবেশ 

রাজা। ক হে সখে মানবক, তুমি যে 
একেবারে চিন্তাসাগরে মগ্ন হয়ে রয়েছো 2 

বিদু। মহারাজ-_ 
রাজা। মর্ বানর । আবার : 
বদ । আজ্ঞা না। তা আপনার 'এত 

বিলম্ব হলো কেন? 
রাজা। সখে. আম এক অদ্ভুত স্বয়ম্বর 

দেখতোছিলেম । 
বদ । বলেন ক? কোথায় 2 
রাজা। সখে, এ সরোবরে কমাঁলনী আজ 

যেন স্বয়ম্বরা হয়েছে । আর তার পাণিগ্রহণ 
লোভে ভগবান্ সহম্রশ্মি, মলয়মারুত, 
আলরাজ. আর রাজহংস-এ*রা সকলেই এসে : 
উপাঁস্থত হয়েছেন। আর কত যে কোকিলকুল : 

৮৩ 

এসো সখে, আমরা এ সরোবরকৃূলে যাই। 
বদ । ভাল- মহাশয়, আপাঁন যে আমাকে 

নিমন্্ণ কচ্যেন, তা বলুন দোখ, আমার 
দক্ষিণা কে দেবে? 

রাজা। কেন? কমাঁলনী আপাঁনই দেবে। 

তার সুরভি মধু দিয়ে সে যে তোমার িত্ত- 
বিনোদন করবে তার কোন সন্দেহ নাই। 

[বদ । হা! হা! হা! (উচ্চহাস্য) মহাশয়, 
আম ব্রাহ্মণ, আমার কাছে ক ও সব ভাল 

লাগে; হয় টাকাকাঁড়-নয় খাদ্য দ্রব্-_এই 
 দুটার একটা না একটা হলে কি আম উঠি। 

রাজা। চল হে, চল. না হয় আমিই 
দেব। 

| উভয়ের প্রপ্থান। 

সখী এবং পারচারকার প্রবেশ 

সখী। মাধাঁব, আম শত আর চলতে পার 
না। উঃ. আমার জল্মেও আম কখন এত হাঁটি 
নাই। আমার সব্বাঞ্গে যে কত বেদনা হয়েছে, 
তার আর বলবো কি১ বোধ কার, আমাকে 
এখন চার পাঁচ দন বুঝি কেবল িছানাতেই 
পড়ে থাকৃতে হবে। 

পাঁর। ও মা! সে কি? রাজনান্দনীর 
স্বয়ম্বরের আর দুটি দিন বই ত নাই! তা 
তৃমি পড়ে থাকলে ক আর কর্ম চলবে 

সখীঁ। না চললে আমি ক করবো? 
আমার ত আর পাষাণের শরীর নয়। 

”প্র। সে কু মিছে কথা নয়। 
স্খী। (পট অবলোকন করিয়া) দেখ, 

আম প্রিয়সখীকে না হবে ত প্রায় সহম্্র বার 
বলোছ যে এ প্রাতিমূর্তি কখনই মনুষ্যের নয়, 
কিন্তু আমার কথায় তান কোন মতেই 'বি*বাস 
করেন না। 

পার। কি আশ্চর্যা। এই যে আমরা আজ 
' সমস্ত দিন বোঁড়য়ে বোঁড়য়ে প্রায় এক লক্ষ 

রাজা দেখে এলেম, এদের মধ্যে এমন একাঁট 
পুরুষ নাই যে তাকে এর সঙ্গে এক ম্হূর্তের 
জন্যেও তুলনা করা যায়। হায়, এ মহাপুরুষ 

কোথায় 2 
সখী । স্বমের্পর্্বত যে কেথায় তা কে 

বলতে *পারে? কনকলঙকা কি লোকে আর 
মঞ্গলধবীন কচ্যে তা আর [কি বলবো? ' এখন দেখতে পায়? 



২৮৪ মধূস্দন রচনাবলী 

পাঁর। তা সত্য বটে। তবে এখন কি. দানব, বক্ষ, রক্ষঃ, এসে উপা্থিত হয়েছে, তা 
করবে? 

সখী । আর 'কি করবো! আয়, এই উদ্যানে 
একটুখাঁন 'বশ্রাম করে প্রিয়সখীর কাছে এ 
সকল কথা বাঁলগে। (শিলাতলে উপবেশন ।) 

পার। আহা! রাজনন্দিননকে এ কথা 

। কে বলতে পারে? এ নিজ্জঞন বনে 
সখী । চুপ্ কর্ লো। চুপ্ কর্। আর 

এ দেখু 
পাঁর। (নেপথ্যাঁভমুখে অবলোকন কারয়া) 

কি আশ্চর্য্য! এ না পুদ্কারণীর ধারে দুই 
কেমন করে বলবে? এ কথা শুনলে 'তান যে | জন পূরুষ মানুষ বসে রয়েছে? আহা! ওদের 
কত দুঃখত হবেন, তা মনে পড়লে আমার 
চখে জল আসে। 

সখাঁ। তা এ মায়ার হেমমূগ ধরা তোর 
আমার কর্ম নয়। এ যে একবার দেখা 'দয়ে, 
কোন্ গহন কাননে "গয়ে পালিয়ে রইলো, তা 
কে বলতে পারে ? জগদীশবর এই করুন, যেন 
প্রয়সখী এর প্রাত লোভ করো, অবশেষে 
সীতা দেবীর মতন কোন ক্লেশে না পড়েন«। 
এ যে দেবমায়া তার কোন সন্দেহ নাই। 
(পরিচারিকার প্রাতি) তুই যে বসাছস্ না? 
তোর কি এত হে+টেও কিছ পাঁরশ্রম হয় নাই ? 

পার। হয়েছে বই কি! কিন্তু রাজ- 
নান্দনীর দুঃখের কথা ভাবলে আর কোন 

খই মনে পড়ে না। যে গায়ে সাপের বিষ 
প্রবেশ করেছে, সে কি আর বিছের কামড়ে 
জলে । (সখীর নিকটে ভূতলে উপবেশন) 
এখন এ স্বয়ম্বরটা হয়ে গেলেই বাঁচি। 

সখী। তুই দোঁখস্ এ স্বয়ম্বরে কোন না 
কোন একটা ব্যাঘাত অবশ্যই ঘটে উঠবে। 

পাঁর। বালাই! এমন অমঙ্গল কথা কি 
মূখে আনৃতে আছে 2 

সখী। তুই প্রিয়সখীর প্রাতিজ্ঞা ভূলে 
গোল নাকিঃ তোর কি মনে নাই যে যাঁদ এ 

মধ্যে একজনের কি অপরূপ রৃূপলাবণ্য ! 

সখী । (পেট অবলোকন কাঁরয়া) মাধাঁব, 
এতক্ষণের পর, বোধ করি, আমাদের পাঁরশ্রম 
সফল হলো। এ সহন্দর পুরুষাঁটর 'দকে 
একবার বেশ করে চেয়ে দেখ দোঁখ। 

পাঁর। তাই ত! কি আশ্র্যয' একি 
গগনের চাঁদ ভূতলে এসে উপাস্থত হলেন ? 

সখী । (সপুলকে) এ ত গগনের চন্দ্র নয়, 
এ যে আমার প্রিয়সখীর হৃদয়াকাশের 
পূুণচিন্দ্র। 

পাঁর। (পট অবলোকন কারয়া) তাই ত? 
এ কি আশ্চর্য! তা ওকে যে রাজবেশে 
দেখৃচি না। 

সখী। তাতে বয়ে গেল কি (চিন্তা 
কাঁরয়া) মাধাঁব, তুই এক কর্ম কর্। তুই 
অন্তঃপুরে দৌড়ে গিয়ে, প্রয়সখীকে একবার 
এখানে ডেকে আনহগে। যাঁদও এ মহাপুরুষ 
মনুষ্য না হন, তবু প্রয়সখী ও*কে একবার 
চক্ষে দর্শন কর্যে জন্ম সফল করুন্। 

পার। রাজনন্দিনী ক এখন অন্তঃপুর 
হতে একলা আস্তে পারবেন ? 

সখাীঁ। তুই একবার যেয়ে দেখেই আয় না 
। কেন। যাঁদ আসতে পারেন ভালই ত. আর না 

লক্ষ রাজার মধ্যে, তান যে মহাপুরুষকে 
স্বপ্নে দেখেছেন, তাঁর সেই প্রাণে*বরকে না পান 
তবে তিনি আর কাকেও বরণ করবেন নাঃ 

নেপথ্যে। ডেচ্চহাস্য।) 
সখী । (নেপথ্যাভিমুখে অবলোকন কাঁরয়া 

সচাকিতে) ও আবার কি? 
পার। কেন কি হলো? (উভয়ের 

গাল্লোথান।) 
পার। (সন্রাসে) ও মা! চল আমরা এখান 

থেকে পালাই । এ মহাস্বয়ম্বরে 'যে কত দেব, 

* বরামায়ণের সতাহরণ প্রসঙ্গ । 

পারেন আমরা ত দোষ হতে মুক্ত হলেম। 
পাঁর। বলেছ ভাল, এই আমি চললেম। 

| প্রস্থান। 
সখাঁ। (নেপথ্যাঁভমূখে অবলোকন কাঁরষা 

স্বগত) হীন ক মনুষ্য, না কোন দেবতা, 
মায়াবলে মানবদেহ ধারণ কর্যে এই স্বয়ম্বর 
দেখতে এসেছেন 2 হায়, এ কথা আম কাকে 

। জিজ্ঞাসা করবো 2 এখন প্রিয়সখী এলে বাঁচি। 
আহা! বিধাতা কি এমন সুন্দর বর "প্রয়সখীর 
কপালে লিখেছেন 2 



পদ্মাবতী নাটক 

পদ্মাবতীর সাঁহত পাঁরচারকার পুনঃপ্রবেশ 

পদ্মা। সাঁখ, তুমি আমাকে ডেকে 
পাঠিয়েছ কেন 2 কি সংবাদ, বল দৌখ শুনি 2 

সখী । সকলই সুসংবাদ। তা এসো. এই 
1[শলাতলে বসো। 

পদ্মা । সাঁখ, আমার প্রাণনাথ কি তোমাকে 
দর্শন 'দয়েছেন 2 ডেপবেশন ।) 

সখী । (দ্মাবতীর নিকটে উপবেশন 
কাঁরয়া) হ্যাঁ_দিয়েছেন। 

পদ্মা। (ব্যগ্রভাবে সখীর হস্ত ধারণ 
কারয়া) সাঁখ, তুমি তাঁকে কোথায় দেখেছ ? 

সখী। (সহাস্য বদনে) "প্রয়সাঁখ, তুমি 
স্থর হয়ে এ অশোকবনের দিকে, একবার 
চেয়ে দেখ দোখ। 

পদ্মা। কেন? তাতে কি ফললাভ হবে? 
সখী। বাল দেখই না কেন? 
পদ্মা। (নেপথ্যাঁভমুখে অবলোকন কাঁরয়া) 

এ ত ভগবান্ অশোকবৃক্ষ রসন্তের আগমনে 
যেন আপনার শতহস্তে পুস্পাঞ্জাল ধারণ 
কর্যে, খতুরাজের পূজা করবার অপেক্ষায় 
দাঁড়য়ে রয়েছেন। 

সখী । ভাল, বল দোঁখ, খতুরাজ বসন্ত 
কোথায় 2 

পদ্মা । সাঁখ, এ ক পাঁরহাসের সময়! 
সখী। পাঁরহাস কেন? এ বোঁদকার দকে 

একবার চেয়ে দেখ দৌখ ? 
পদ্মা। (নেপথ্যাঁভমূখে অবলোকন কাঁরয়া) 

সাঁখ, আম কি আবার নিদ্রায় আবৃত হয়ে 
স্বগন দেখতে লাগলেম? (আত্মগত) হে 
হৃদয়, এত দিনের পর কি তোমার নিশাবসান 
কত্যে তোমার 'দনকর উদয়াচলে দর্শন "লেন! 

(প্রকাশে) সাঁখ! তুমি আমাকে ধর- (অচেতন 
হইয়া সখীর ক্লোড়ে পতন ।) 

সখী । হায়! এ কি হলো? 'প্রয়সাথ যে 
সহসা অচেতন হয়ে পড়লেন। (পাঁরচাঁরকার 
প্রতি) মাধাঁব, তুই শীঘ্র গিয়ে একট জল 
আন ত। 

পার। এই যাই। 
[বেগে প্রস্থান। 

সখীঁ। (স্বগত) হায়! আমি প্রয়সখীকে । 

৮৫ 

বেগে রাজার পুনঃপ্রবেশ 
রাজা এ কি? সন্দার! এ স্নীলোকাটর 

[ক হয়েছে? 
সখাী। মহাশয়, এ*র মূঙ্ছা হয়েছে। 
রাজা। কেন? 
সখী। তা আম এখন আপনাকে বলতে 

পাঁর না। 

রাজা । (স্বগত) লোকে বলে যে পূর্ণ- 

শশীর উদয় হলে সাগর উলিত হন, তা 
আমারও কি সেই দশা ঘটলো! (পুনরবলোকন 
কারয়া) এ কি? এই যে আমার মনোমোহন", 
যাঁকে আম স্বপনযোগে কয়েক বার দর্শন 
করোছিলেম। তা দেবতারা কি এত দিনের পর 
আমার প্রাত সংপ্রসম্ন হয়ে আমার হদয়নাধ 
শমালয়ে 'দলেন! 

পদ্মা। (চেতন পাইয়া দীর্ঘানশ্বাস 
পারত্যাগ 1) 

রাজা। (সখীর প্রীত) শুভে, যেমন 
নিশাবসানে সরসীতে নাঁলনী উল্মীলিতা হয়, 
দেখ, তোমার সখাঁও মোহান্তে আপন 
কমলাক্ষ উল্মীলন কল্যেন। আহা! 
ভগবত 'জাহবী দেবী, ভগনতট-পতনে 
কিণ্চিং কালের নিমিত্তে কলুষা হয়ে, 
এইরূপেই আপন শনর্মল শ্রী পুনর্ধারণ 
করেন। 

পদ্মা । (গান্রোথান কাঁরয়া মৃদুস্বরে 
সখার প্রাত) সাথ, চল, আমরা এখন অন্তঃ- 

পুরে যাই। এ উদ্যানে আমাদের আর থাকা 
উাঁচত্ হয় না। 

রাজা । (স্বগত) আহা! এও সেই মধুর 
স্বর। আমার বিবেচনায় তৃষণাতুর ব্যান্তর কর্ণে 
জলম্রোতের কলকল ধ্ৰনিও এমন মিষ্ট বোধ 
হয় না। প্রেকাশে সখার প্রাতি) সুন্দরি, 
তোমার প্রয়সখী কি আমার এখানে আসাতে 
বরন্ত হলেন ? 

সখী । কেন? বিরন্ত হবেন কেন? 
রাজা। তবে যে ডান এখান থেকে এত 

ত্বরায় যেতে চান? 

সখী । আপাঁন এমন কথা কখনই মনে 
করবেন না।* তবে কি না আমরা এখন 

এ সময়ে এ উদ্যানে ডাঁকয়ে এনে এ কি; সকলেই ন্ব্যস্ত। 
কলম: ] রাজা। শুভে, তবে তুমি তোমার এ 



ছ৮৬ 

পরমসূন্দরী সখীর পরিচয় 'দিয়া আমাকে 
চাঁরতার্থ করে যাও। 

সখশী। মহাশয়, ইন ' রাজনান্দনশ 
পদ্মাবতীর একজন সখ মাত্র। 

রাজা। কি আশ্চর্য! আমরা জান যে 
বিধাতা কমালনীকেই পুষ্পকুলের ঈশ্বরী 
করে সৃন্টি করেছেন। তা তরি অপেক্ষা কি 
আরও সূচারু পুষ্প পাঁথবীতে আছে ? 

পদ্মা। (স্বগত) আহা! প্রাণনাথ কি 
িস্টভাষী! তা ভগবান্ গন্ধমাদন কি কখন 
সৌরভহাীন হতে পারেন ? 

সখী । মহাশয়! আপনি যাঁদ এ দাসীর 
অপরাধ মাজ্জনা করেন তবে আম আপনাকে 
একট কথা 'জজ্ঞাসা কার। 

রাজা। তাতে দোষ কি? যাঁদ আম কোন 
প্রকারে তোমাদের মনোরঞ্জন কতো পাণর, তবে । ত 
তা অপেক্ষা আমার আর সৌভাগ্য কি? 

সখী। মহাশয়, কোন্ রাজধানী এখন 
আপনার 'বরহে কাতরা হয়েছে, এ কথা 
আপনি অন:গ্রহ করে আমাদের বলুন। 

পদ্মা। (স্বগত) এতক্ষণের পর বসুমতা 
আমার মনের কথাটিই জিজ্ঞাসা করেছে। 

রাজা। (সহাস্য বদনে) 
বিদর্ভনাম্নী মহানগরীতে জল্ম। সে নগরের 
রাজা ইন্দ্রনীলের সঙ্গে আম তোমাদের রাজ- 
নান্দিনীর স্বয়ম্বর-মহোৎসব দেখবার 'নামত্তেই 
এ দেশে এসোছ। 

পদ্মা। (স্বগত) এ কি অসম্ভব কথা! 
এ*র কি তবে রাজকুলে জন্ম নয়? 

জল লইয়া পারচারকার পুনঃপ্রবেশ 

সখাঁ। তোমার এত বিলম্ব হলো কেন? 
পাঁর। আমাকে ঘটীর জন্যে অন্তঃপুর 

পর্যন্ত দৌড়ে যেতে হয়েছিল। 
সখাঁ। তা সত্য বটে। তা এ কথা ত 

অন্তঃপুরে কেউ টের পায় নাই! 

পাঁর। না, এ কথা কেউ টের পায় নাই, 

সন্দার, আমার : 

কিন্তু ওরা সকলে মদনের পৃজা কত্যে | 
আসচে। 

সখাীঁ। তবে চল, আমরা যাহঁ। 

মধুসূদন রচনাবলী 

রাজা । (সখাঁর প্রাতি) সন্দার, আমি কি 
তবে তোমাদের চন্দ্রাননের আর এ জল্মে দর্শন 
পাব নাঃ 

পদ্মা । (সখার প্রাতি লক্ষ্য করিয়া রীড়া 
সহকারে) প্রিয়সাখ, তুমি এ মহাশয়কে বল যে 
যাঁদ আমাদের ভাগ্যে থাকে, তবে আমরা এই 
উদ্যানেই পুনরায় ও*"র দর্শন পাব। 

নেপথ্যে। কৈ লো কৈ? রাজনন্দিনী আর 
বসুমতাঁ কোথায় 2 

সখীঁ। চল, আমরা যাই। 
(কিং পারক্রমণ কাঁরয়া। উহু 

এ কি-- 
সখী। কেন? কেন? কি হলো? 
পদ্মা। সাঁখ, দেখ, এই নূতন তৃণাঙ্কুর 

আমার পায়ে বাজতে লাগলো । উহু, আম 
আর চলতে পার না, তোমরা এক জন 

আমাকে ধর। (রাজার প্রাত লজ্জা এবং 
অনুরাগ সহকারে দৃল্টিপাত।)৯ 

সখী । এই এসো। 
[ পদ্মাবতীকে ধারণ কারয়া সখণী 

এবং পাঁরচারকার প্রস্থান । 

রাজা। (স্বগত) হে সৌদামান, তুমি ক 
আমার এ মেঘাবৃত হদয়াকাশকে আরও 
তিমিরময় করবার জন্যে আমাকে কেবল এক 
মুহূর্তের নামত্তে দর্শন দিলে! (দীর্ঘান*বাস 
পরিত্যাগ করিয়া) হায়! তা এ ঘোর অন্ধকার 
তোমার পুনর্দ্শন ব্যতীত কি আর কিছুতে 
কখন বিনম্ট হবে? 

নেপথ্যে । (বেহুবিধ যল্তরধবনি।) 
রাজা । (নেপথ্যাঁভমুখে দৃম্টপাত করিয়া 

স্বগত) এই যে রাজকুলবালারা গানবাদ্য কত্যে 

যাচ্যে। 
নেপথ্যে। নাচ্ লো, নাচ। এই দেখ্ 

আম ফুল ছড়াচ্য। 
নেপথ্যে। গীত 

[ রাগিণ- খাম্বাজ, তাল যত] 

চল সকলে আরাধিব কুসুমবাণে। 
সঘনে করতালি দেহ 'মালয়ে, 

যতনে পূজিব হারষ মনে॥ 

৯*“অণসৃএ। আহণবকুসসূঈ পারকূখদং মে চলণং।.. সদা নর রোগা দরদ 
এই উীন্ত এবং আচরণের হুবহু অনুসরণ এখানে লক্ষ্য করা যায়। 



পদ্মাবতী নাটক 

বাছয়া তুলিয়াছি নানা কুসুম 

হিলি যার 
সখণর পারণয়ে শুভ সাধিতে, 

তুঁষব দেবেরে মঙ্গলগানে | 

রাজা । (স্বগত) আহা, কি মধুর ধ্বনি! 
তা আমার আর এ স্থলে বিলম্ব করা উচিত 
হয় না। আম এ নগরে ছদ্মবেশে প্রবেশ কর্ে 
উত্তমই করেছি। আহা! এই পরম স্ন্দরী 
বামাট যাঁদ রাজদীহতা পদ্মাবতী হতো, তবে 
আর আমার সুখের সীমা থাকৃতো না। 

 প্রস্থান। 

1দ্বতশীয় গর্ভাঙ্ক 

মাহেশবরীপুরী, দেবালয়-উদ্যান , 

পুরোহত এবং কণ্চুকীর প্রবেশ 

পুরো। আহা, কি আক্ষেপের বিষয়! 

২৮৭ 

মূহর্মৃহ্ঃ মৃঙ্ছ্বা প্রাপ্ত হয়ে, এতাদশী 
দুক্্বলা হয়ে পড়েছিলেন, যে রাজবৈদ্য তাঁকে 
গৃহের বাহর্গত হতে নিষেধ করেন; সুতরাং 
স্বয়ম্বরা কন্যার অনুপাস্থাততে শুভলগ্ন 
দ্রস্ট হওয়ায়, রাজদল অকৃতকার্য হয়ে স্ব স্ব 
দেশে প্রস্থান কল্যেন। 

পুরো। আহা, শবধাতার নিব্বন্ধ কে 
, খণ্ডন কত্যে পারে? তা চলুন, আমরা এক্ষণে 

মহাশয়, যেমন ভগবতী ভাগীরথীকে দর্শন; 
কর্যে জগজ্জনগণ হমাচলকে ধন্যবাদ করে, 
রাজদুহতা পদ্মাবতীকে দেখে সকলেই 
আমাদের নরপাঁতিকে তদ্রুপ পরম ভাগ্যবান 
বলে গণ্য করতো । হায়, কোন দুদৈব বপাকে 
এ নির্্মলসাললা গঙ্গা যেন অকস্মাৎ রোধঃ- 
পতনে পাঁঙ্কলা হয়ে উঠলেন! 

কণু। দুদ্দৈৰব বপাকই কটে। মহাশয়, 
দেখুন, এ বিপুল ভারতভূমিতে প্রীত যুগে 
কত শত রাজগৃহে এই স্বয়ম্বরকার্যা মহা- 
সমারোহে নিম্পন্ন হয়েছে: কিন্তু কুন্রাপ ত 
এর্প ব্যাঘাত কাঁস্মন্ কালেও ঘটে নাই! 

পুরো। হায়! এতটা অর্থ কি তবে বৃথাই 
বায় হলো? 

কণ্চু। মহাশয়, তল্লিমিত্তে আপনি চিন্তিত 
হবেন না। দেখুন, যে অকূল সাগরকে শত 
সহম্র নদ ও নদী বাঁরস্বরূপ কর অনবরত 

হাস হতে পারে ? তবে কি না এ একটা কলঙ্ক 
চিরস্থায়ী হয়ে রৈল। 

পুরো। ভাল, কণ্সকণী মহাশয়, রাজকন্যার 
স্বয়ম্বর-সমাজে উপাস্থত না হবার মূল 
কারণটা ণক তা আপাঁন 'িশেষরূপে 'কছু 
অবগত আছেন ? 

কণ%। আজ্ঞা না, তবে আমি এইমান্র জানি 

দেবদশন কারগে। 

কণ্ট,। আজ্ঞা চলনন। 

| উভয়ের প্রস্থান । 

সখা এবং পাঁরচারিকার প্রবেশ 

সখীঁ। কেমন--আ'ম বলোছলাম কি না, 
যে এ স্বয়ম্বরে কোন না কোন একটা ব্যাঘাত 
অবশ্যই ঘটে উঠবে ? 

পাঁর। তাই ত:ঃ কি জ্বাশ্চর্ধয! তা রাজ- 
নান্দনী যে একেবারে এমন হয়ে পড়বেন, তা 
কে জানতো £ 

সখী । আহা, প্রিয়সখীর দুঃখের কথা 
মনে হলে প্রাণ যে কেমন করে তা আর কি 

বলবো! (রোদন ।) 

পার। ভাল, রাজনান্দনী যে 
এমন হয়ে পড়লেন, এর কারণ কি? 

সখী । আর কারণ কিঃ প্রিয়সখী যাঁরে 
স্বপ্নে দেখে ভাল বাসেন, তান ত আর রাজা 
নন যে তাঁকে প্রয়সখনী পাবেন! 

পাঁর। তা সত্য বটে। (নেপথ্যাভমুখে 
অবলোন্ন কারয়া) ও কে ও? এ না সেই 
বদরদেশের লোকাট এই দিকে আসচেন 2 
উনিও যে রাজনান্দনীকে ভাল বাসেন, তার 
সান্দেহ নাই; তা এমন ভাল বাসায় ও*র কি 
লাভ হবে? বামন হয়ে ক কেউ কখন চাঁদকে 
ধরতে পারে? চল, আমরা এ মান্দরের 
আড়ালে দাঁড়ায়ে দোঁখ, উনন এখানে এসে 
করেন। 

সখাীঁ। চল। 

একেবারে 

[ উভয়ের প্রস্থান। 

ছদ্মবেশে রাজা ইন্দ্রনীলের প্রবেশ 

রাজা ।* স্বেগত) আমার ত এ রাজধানীতে 

যে স্বয়ম্বর-সভায় যান্নাকালে, রাজবালা. । আর শবলম্ব করা কোন মতেই যান্তাসদ্ধ নয়। 
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যত রাজগণ এ বৃথা স্বয়ম্বরে এসেছিল, তারা 
সকলেই আপন আপন রাজ্যে প্রস্থান করেছে। 
কিন্তু আম এ পরমসুল্দরী কন্যাটকে কি 
প্রকরে পারত্যাগ করে যাই 2 (দীর্ঘনি*বাস) 
হে প্রভো অনত্গ, যেমন সররেন্দ্র আপন বভ্ভর- 
দ্বার পব্বতরাজের পক্ষচ্ছেদে কর্যে তাকে 
অচল করেছেন, তুমিও কি তোমার পুভ্প- 
শরাঘাতে আমাকে তদ্রুপ গাঁতহীন কত্যে 
চাও।৯৭ (চিন্তা করিয়া) এ স্তীলোকটিকে 
কোন মতেই আমার রাজমাহষী পদে আঁভাষিন্তা 
করা যেতে পারে না। সংহ গসংহশীর সাহতই 
সহবাস করে । এ রাজবালা পদ্মাবতীর একজন 
সহচরী মান্র তা এর সহিত আমার কি 
সম্পর্ক? (দীর্ঘান*বাস) হে রাতি দোব, তুম 
যে অমূল্য রত্ব আমাকে দান কত্যে চাও, সে 
রত্র শচী এবং যক্ষে*শবরীর ক্রোধে আমার 

পক্ষে অস্পশর্য় অগ্নিশখা হলো। হায়, 
এ পাবশ্রা প্রবাহণশ ক তাঁদের আভশাপে 

আমার পক্ষে কম্মনাশা নদী হয়ে উঠলো? 
তা আর বৃথা আক্ষেপ কল্যে কিহবেঃ 
(সচকিতে নেপথ্যাভমূখে অবলোকন কারিয়া) 
এ কি? 

নেপথ্যে। তুই বেটা কি সামান্য চোর। তুই 
যে দ্বিতীয় হনৃমান্। 

এঁ। কেন? হনৃমান্ কেন ? 
এঁ। কেন তা আবার জিজ্ঞাসা কারস 2 

দেখু দোঁখ যেমন হনূমান্ রাবণের মধুবন 
লণ্ডভণ্ড করেছিল, তুইও আজ আমাদের মহা- 
রাজের অমৃতফলবনে সেইরূপ উৎপাত 
করোছস্। তা তোর মাথাটা কেটে ফেলাই 

' ভস্ম কর্যে যাই, তবে তুই আমার কি কত্যে 
পারিস্? 

উচিত। 
এঁ। ইস্। 
এঁ। বটে? দেও ত হে, বেটাকে ঘা দুই 

তন লাগিয়ে দেও ত। 

এ। দোহাই মহারাজের 

মধূস্্দন রচনাবলী 

বেগে কতিপয় রক্ষক সাঁহত 'বিদুষকের প্রবেশ 
[বদ । মহারাজ. আপাঁন আমাকে রক্ষা 

করূন। 
রাজা। কেন, কি হয়েছে ? 
[বদ । মহারাজ, এ বেটারা সাক্ষাৎ যমদৃত। 
প্রথম। ধর ত হে, বেটাকে ধরে বাঁধ। 
বিদ। (রাজার পশ্চাদ্ভাগে দণ্ডায়মান 

হইয়া) ইস্ । তোর কি যোগ্যতা যে তুই 
আমাকে বাঁ বিঃ ওরে দুষ্ট রক্ষক, তুই যাঁদ 
কনকলঙ্কায় ঢুকতে চাস্, তবে আগে সমুদ্র 
পার হ। এই মহাত্মা বদর্ভদেশের আধপাঁত 
রাজা ইন্দ্রনীল রায়। 

রাজা। আরে কর কি। 
বদ । মহারাজ, আপাঁন যে কে. তা না 

টের পেলে কি এ পাষণ্ড বেটারা আমাকে 
অমন ছাড়বে। বাপ! 

প্রথম । মহাশয়_- 
বদ । মর্ বেটা 

মহাশয় বলিস রে? 
রাজা । (বদৃষকের প্রাতি) চুপ্ কর হে 

চুপ্ কর। (রক্ষকের প্রাতি) রক্ষক, তুমি কি 

ঠাকুরাট 

নরাধম. তৃই কাকে 

' বলাছলে ? 
প্রথম । মহাশয় দেখখন। এ 

আমাদের মহারাজের অমৃতফলবনে যত পাকা 

ফল ছিল প্রায় তা সব পেড়ে পেড়ে 
খেয়েছেন । 
বদ । খাব না কেন? আম খাব না ত 

আর কে খাবে? তুই বেটা আমাকে হনৃমান্ 
বলে গাল দিচ্ছিলি। আচ্ছা, আমি যাঁদ 
এখন হন্মানের মতন তোদের পুরণ প্যাঁড়য়ে 

রাজা। (জনান্তিকে বিদৃষকের প্রাতি) ও 
কি কত্যে পারে? কিন্তু অবশেষে তুমি 
আপনার মুখ পোড়াবে।৯ আর কি? 

*ুলনীয়_কালিদাসের সবুস্লা নাটকে দযান্তের উ্ি_ 

_ স্বমাপ কুস্মবাণান্বজ্রসারশ করোবি॥ 
ভগবন্ কামদেব। ন তে ময্যনূক্োশঃ। কুতস্তে 
১১ রামায়ণে বার্ণত হনুমানের লঙ্কাদাহনের প্রাত 

মাঠ সতস্তৈক্ষ'যমেতং।” 



পঙ্মাবতশ নাটক ২৮১ 

কণ্ছুকী এবং পুরোহিতের পুনঃপ্রবেশে ; জলতলে বাঁস আমি মৃণাল তাহার 
প্রথম। (কণ্টুকী এবং পুরোহতের | হাসিয়া কন্টকময় কার নিজবলে। 

সাঁহত একান্তে কথোপকথন ।) ৷ শশাঙ্ক যে কলঙ্কী-সে আমার ইচ্ছায়! 
কণ্চু। বল কি? ভগ্রসর হইয়া) মহা- | ময়ূরের চন্দ্রক-কলাপ১২ দেখি, রাগে 

রাজের জয় হউক। ৷  কদাকারে পা-্দুখানি গাঁড় তার আমি! 
পুরো। মহারাজ চিরজীবী হউন। (পরিক্রমণ।) 
কণ্ট2। রক্ষক, তুমি এ সংবাদ মহারাজের : 

নিকট আত ত্বরায় লয়ে যাও। র 
প্রথম। যে আজ্ঞা। তবে এই আম, 

চল্্লেম। ৃ 

পুরো। মহারাজ, আপনার শুভাগমনে এ | 
রাজধানী অন্য কৃতার্থ হলো । | পঁচন্তা করিয়া) এ 'িদর্ভপুরে,_ 
কণ্ট। হে নরে*বর, আপনার আার এ। নৃপাঁত রাজেন্দ্র ইন্দ্রনীল; তার প্রাত 

ূ 
ৃ জল্ম মম দেবকুলে; অমৃতের সহ 

| 

] 
| 

ূ 
| 

স্থলে অবাস্থাত করা উাচত হয় না। অনগ্রহ ; আত প্রাতকূল এবে ইন্দ্রাণী সুন্দরী, 

র 
ূ 
ৃ 
] 

| 

ৃ 
র 

ৃ 

গরল জনল্মিয়াছল সাগর-মথনে। 

ধম্মাধন্ম সকাল সমান মোর কাছে। 
পরের যাহাতে ঘটে বিপরীত, তাতে 
[হত মোর; পরদহ$খে সদা আম সখী । 

কর্যে রাজনিকেতনের দিকে পদার্পণ করুন। আর মুরজা রুপসী, কুবের-রমণী; 
রাজা। (স্বগত) এত দিনের পর আজ | এ দোহার অনুরোধে, মায়া-জালে আম 

সকলই বৃথা হলো। (প্রকাশে) চলুন। বেড়িয়াছি নৃপবরে, নিধাদ যেমাঁত 
[ সকলের প্রস্থান। ঘেরে সংহে ঘোর বনে বাঁধতে তাহারে । 

সখী এবং পাঁরচাঁরকার পুনঃপ্রবেশ ৃ রা নান্দিনী; 

সখাঁ। হ্যাঁ লো মাধাব, এ আবার কি? 
আমরা ি স্বন দেখছি, না এ বাজীকরের ! আনিয়াছে নিজালয়ে; এ সংবাদ আম 
বাজী £ ।  ভাটবেশে রাটয়া 'দিয়াছ দেশে দেশে । 

পার। ও মা, তাই ত! এ কি রাজা । পাঁথবীর রাজকুল মহারোষে আস 
ইন্দ্রনীল, যাঁর কথা সকলেই কয় ? ৷ থানা 'দিয়া বাঁসয়াছে এ নগর-দ্বারে__ 

নেপথ্যে। (মণ্জলবাদ্য ও জয়ধহান।) ৷ নেপথ্যে। (ধন্স্টঙকার ও শঙখনাদ 1) 
সখাীঁ। কি আশ্চর্য্য! চল্, আমরা এ সব : কাঁল। (স্বগত) এ শুন-- 

কথা 'প্রয়সখীকে বলিগে। ৷ বাণ দর্পে তা সবার সঙ্গে যুঝে এবে 
[ উভয়ের প্রস্থান॥। ।  ইন্্রনীল। (ঁচন্তা করিয়া) 

ইতি তৃতীয়াঙ্ক | এই অবসরে যাঁদ আম 
রাণী পদ্মাবতীরে লইতে পার হার-_ 

চতুর্থাঙ্ক ূ ১1254 
'  প্রেয়সী-বিরহ শোকে ইন্দ্রনীল রায় 

বস দি তে 1 স্থারাইল্ব প্রাণ, ফণণ মাণ হারাইলে 

সারখি-বেশে কাঁলর প্রবেশ | রে রা: ছু হায়ার্র পে  আসিয়াছি হেথা আমি । (পরিক্রমণ) 
কাঁল। (স্বগত) আমি কাল; এ বিপুল 'বিশ্বে ণক আশ্চর্য্য! 

কে না কাঁপে অহো- 

এ রাজকুলের লক্ষী মহাতেজাস্বনী! 
এ'র তেজে* এ পরাতে প্রবেশ কাঁরতে 

শুনিয়া আমার নাম? সতত ফুপথে 
গতি মোর। নাঁলনীরে সৃজেন বিধাতা-_ 

১২ চন্দ্ুব-কলাপ- চন্দ্রলাঞ্ছিত পেখম। 
মরধ*--১৯ 



৯১০ 

অক্ষম কি হইনু হে? সেহাস্য বদনে) 
কেনই না হব? 

অমৃত যে দেহে থাকে, শমন 'কি কভু 
পারে তারে পরাশতে 2 দেখ, ভাগ্যন্রমে 
পাই যাঁদ রাণীরে এ তোরণ সমনপে। 
(চতুর্দ্দক অবলোকন করিয়া সপুলকে) 

মধৃসূদন রচনাবলশ 

| কও ঃ শশশর কলঙ্কে তাঁর শ্ত্রীর হাস না হয়্যে 
বরণ বাঁদ্ধই হয়।_ 

নেপথ্যে। ধেনুষ্টগকার হুঙ্কারধবান এবং 
রণবাদ্য।) 

পদ্মা। (জন্রাসে)ট উঃ! কি ভয়ঙ্কর শব্দ! 
সাঁখ, তুমি আমাকে ধর। এই দেখ বীরদলের 

এ কঃ পায়ের ভরে বসুমতাী যেন কে*পে কেপে 
ওই না সে পদ্মাবতাঁঃ আয় লো কামিন-_ ; উঠ্ছেন। 
এইর্পে কুরঙ্গিণ নিঃশঙ্কে অভাগা 
পড়ে কিরাতের পথে; এইরূপে সদা 
বিহঙ্গ ডীঁড়য়া বসে নিষাদের ফাঁদে! 

(চিন্তা করিয়া) 
কিণ্সিং কালের জন্যে অদৃশ্য হইয়া 
দোখ কি করা উচিত। (অন্তর্ধান।) 

অবগৃণ্ঠিকাবৃতা পদ্মাবতী এবং সখার প্রবেশ 

সখী । £আকাশমার্গে দৃষ্টিপাত কারিয়া) 
কি সব্বনাশ! প্রিয়সাখ, দেখ আকাশ থেকে 
যেন আশ্নিবৃষ্ট হচ্যে! এমন অদ্ভূত শরজাল 
ত আম কখনও দেখি নাই। 

পদ্মা। কি সব্বনাশ! সাঁখ, আমার কি 
হবে (রোদন ।) 

সখনী। "প্রয়সাঁখ! তুমি কেদো না! আর 
ভয় নাই, এ দেখ, যখন রাজসারাথ এই দিকে 

সখাী। 'প্রয়সাখ, এ সময়ে পাঁচীরের : আসূচে তখন বোধ হয় মহারাজ অবশ্যই শরু- 
বাইরে যাওয়া কোন মতেই উচিত হয় না। তা; দলকে পরাভব করে থাকবেন। 
এসো আমরা এখানেই দাঁড়াই। আর এ তোরণ পদ্মা। (নেপথ্যাভিমখে অবলোকন 
দিয়েও কই কেউ ত বড় যাওয়া আসা কচ্যে | করিয়া) কি সব্বনাশ! সারথ যে একলা 
না? এ এক প্রকার নিজ্জন স্থান। 

পদ্মা। (দীর্ঘান*বাস পরিত্যাগ করিয়া) 
সাঁখ, আমার মতন হতভাগিনী ক আর দু 
আছে ? দেখ, প্রাণে*বর আমার জন্যে কি ক্লেশই 
না পেলেন! আর এই যে একটা ভয়ঙকর সমর 
আরম্ভ হয়েছে, যাঁদ ভগবত পাব্ব্তীর চরণ- 
প্রসাদে এ হতে আমরা নিস্তার পাই, তবুও 
যে কত পাঁতহণীনা স্ত্রী, কত পূত্রহীনা জননণ, 
কত যে লোক আমার নাম শুনলেই শোকানলে 
দগ্ধ হয়ে আমাকে যে কত আভসম্পাত দেবে, 
তা কে বলতে পারে ? হে বিধাতঃ, তুমি আমার 
অদ্টে যে সুখভোগ লেখো নাই, আমি তার 
শনামত্তে তোমাকে 'তরস্কার কার না, কল্তু 
তুমি আমাকে পরের সখনাশিনী কল্যে কেন ? 
(রোদন ।9 

সখাঁ। প্রিয়সাঁখ, তুমি এমন কথা মনেও 
কর্যো না। তোমার জন্যেই যে রাজারা কেবল 
যুদ্ধ কর্যে মর্য তা নয়। এ পাঁথবীতে এমন 
কর্ম অনেক স্থানে হয়ে গেছে। দ্রোপদীর 

আসচে ? 

সারাথ-বেশে কাঁলর পুনঃপ্রবেশ 

সারাঁথ, তুমি যে রাজরথ ত্যাগ করে আস্চো 2 
কাল। মাহাষ, আপনি এত উতলা হবেন 

না। মহারাজ এ দাসকে আপনার নিকটেই 
পাঠিয়েছেন। 

পদ্মা। কেন? ক সংবাদ, তা তুমি 
আমাকে শীঘ্র করে বল। 

কলি। আজ্ঞা সকলই সুসংবাদ, মহারাজ 
অন্য এক রথে আরোহণ করে আমাকে এই 
বল্যে আপনার নিকট পাঠিয়েছেন, যে আপান 
1কাণং কালের জন্যে রাজপুরী ছেড়ে এ 
পব্বতের দুর্গে গিয়ে থাকুন। আর এ দাসও 
নরবরের আজ্ঞায় এই রথ এনেছে। তা দেবীর 
কি আজ্ঞা হয়? 

সখী। প্রিয়সাঁখ, তুমি যে চুপ্ করে 
রৈলে? 

পদ্মা । (দীরঘ্ঘীন*বাস পারত্যাগ কাঁরয়া) 
স্বয়ম্বরে কি হয়েছিল তা ্ তুমি | সাখ, আমি এ নগর ছেড়ে কেমন করে যাই ?-- 
শোন নি? নেপথ্যে। ধেনষ্টগুকার হুজ্কারধবনি ও 

পদ্মা। সাঁখ, তুমি পান্ঠালশর ; কথা কেন রণবাদ্য।) 
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সখী । উঃ! কি ভয়ঙ্কর শব্দ! সারথি, ; দুজ্কর। ওহে, যেমন সিংহের অস্ত দাঁতি, 
কৈ. রথ কোথায়? তুমি আমাদের শীঘ্র য়ে : ষাঁড়ের অন্তর শিঙ হাতার অস্ত্র শড়, পাখীর 
চল। | অস্ত্র ঠোঁট আর নখ, ক্ষন্রকূলের অস্ত 

কাঁল। স্বগত) এ হতভাগিনরও । ধনূব্বাণ, তেমনি ব্রাহ্মণের অস্ন_বিদ্যা আর 
মরণেচ্ছা হলো না কি? তা যে শাশরাবন্দ; ৷ বাঁদ্ধি। তা বিদ্যা বিষয়ে ত আমার ক অক্ষর 
পৃষ্পদলে আশ্রয় লয়, সে কি সূর্যের প্রচণ্ড | গোমাংস: তবে কি না একট ব্যাধি আছে। 
কিরণ হতে কখন রক্ষা পেতে পারে ? প্রেকাশে) , আর তা না থাকলে কি এত করে উঠুতে 
দোব, তবে আসুন। | পাত্যেম? বল দোঁখ, আমার কাপড় আর এই 

পদ্মা। (স্বগত) হে আকাশমণ্ডল, ; খাঁড়া দেখে কে না ভাববে যে আম শত শত 
তোমাকে লোকে শব্দবাহ বলৈ। তা তুমি এ ' হাতী আর ঘোড়া আর যোদ্ধাদেরে যমের 
দাসীর প্রাতি অন:গ্রহ কর্যে আমার এই কথা- ' বাড়ী পাঠিয়ে এসোছ? (চ্চহাস্য।) তা দোখ 
গুলিন্ আমার জীবিতনাথের কর্ণকুৃহরে ! আজ মহারাজ এ বেশ দেখে আমাকে কি 
সাবধানে লয়ে যাও। হে রাজন্,.* তোমার : পুরস্কার করেন? হে দুষ্টে সরস্বাত, তুমি 
পদ্মাবতাঁ তোমার আজ্ঞা পালন কল্যে: , এসে আমার কাঁধে ভর কব, তা না কল্যে কর্ম্ম 
[কিন্তু তার প্রাণটি এ রণক্ষেত্রে তোমার | চলবে না। আজ যে আমাকে কত মিথ্যা কথা 
নিকটেই রৈল। দেখ, চাতাঁকনী বজ্র বদন্যৎ | কইতে হবে তার সংখ্যা নাই। 
আর প্রবল বায়্কেও ভয় না কর্যে, জলধরের রঃ 
প্রসাদ প্রতীক্ষায় কেবল তার সঙ্গেই উড়তে কাঁতপয় নাগারকের প্রবেশ 

প্রথম। এই যে আর্ধ্য মানবক এখানে থাকে। 
দাঁড়য়ে রয়েছেন। মহাশয়, প্রণাম কাঁর। সখাঁ। 'প্রয়সাখ, চল। আমরা যাই। 

পদ্মা। (দীরঘ্ীন*্বাস পাঁরত্যাগ করিয়া) | (নিকটবত্তর্ঁ হইয়া সচাঁকতে) ইঃ, এ 
তবে চল। | কিঃ 

কাঁল। ফস্বেগত) গরুড় ভূজাঁগ্গননীকে ধরে বদ । কেন, কি হলো? 
উড়লেন। | প্রথম। মহাশয়, আপনার সব্বাঞ্গে যে রন্ত 

[ সকলের প্রস্থান। ; দেখুছি। 
| বদ । দেখবে না কেন? ওহে, দোল: 

স্ান্ত বস্ত্র পারধানে ও রা্তার্র আঁস হস্তে | দেখতে গেলে কি গায়ে আবার লাগে 
বদৃষকের প্রবেশ নাঃ 

বদু। তুর্কি অবলোকন কাঁরয়া : দ্বিতীয়। তবে মহাশয় রণক্ষেত্রে গিয়ে- 
স্বগত) রাম বল, বাঁচলেম। বেশ পালিয়েছি। : ছিলেন নাকি? 
আরে, আম দারিদ্র ব্রাহ্মণ, আমার কি এ সকল বিদূ। যাব না কেন? কি হে, তুমি কি 
ভাল লাগে? তবে কার কিঃ দ:ষ্ট ক্ষত্রদলের | ভেবেছো যে আমি একটা টোলের ভটচার্যা_ 
সঙ্গে কেবল এ পোড়া পেটের জবালায় সহবাস ; দেড়গজশী সমাজ ভিন্ন কথা কই না, আর 
কত্যে হয়। তা একট আদ্টু সাহস না: [বচারস্ত্তিই কেবল দ্রোণাচার্যেের বা্ধ্য 
দেখালে বেটারা নিতান্ত হেয়জ্ঞান করবে বল্যে, । দেখাই, কিন্তু একট; মারামারির গন্ধ পেলেই 
আম এই 286478558৮8 745585445949 
যুদ্ধ কত্যেই গিয়েছিলেম। আর এই যে রক্ত, লুকুই! ভেচ্চহাস্য।) 
দেখছো, এ ত রন্ত নয়। এ আলৃতা-গোলা। দ্বিতীয়। না, না, তাও কি হয়? আপ্পান 
(উচ্চহাস্য) এই য্দ্ধের কথা শুনে ব্রাহ্মণীর | এক জন মহাবীরপ্ুরুষ। তা কি সংবাদ, বলুন 

সি'দুর-চুপড়ী থেকে খানকতক আলতা চুরি | দেখি শুনি 2* 
করে টেকে গুজে রেখোছিলাম। আর কেন যে শবদ1 আর কি সংবাদঃ দেখ, যেমন 
রেখোঁছলেম তা সামান্য লোকের বঝে উঠা জমদগ্নির পুত্র ভীঙ্ম__ 
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প্রথম । মহাশয়, জমদশ্নির পত্র স্বিতগয় গভণত্ক 

ভূগহরাম। 
িদু। তাই ত! তা এ গোলে দি কিছ রি 

মনে থাকে হে? দেখ, যেমন জমদাঁগনর পত্র প্রবেশ 

ভগরাম পৃথিবীকে নিংক্ষন্লিয়া করেছিলেন, এ | কাঁল। স্বেগত) এই ত হরণ করি 

ব্রাহ্মণ আজ তাই করেছে। আনিনু রাণীরে 
নেপথ্যে। জেয়বাদ্য।) | এ ঘোর কাননে । এবে কোথায় ইন্দ্রাণী? 
প্রথম। এই যে মহারাজ, শন্রুদলকে রণ- . যে প্রাতিজ্ঞা তাঁর কাছে করোছনু আম, 

স্থলে জয় করে ফিরে আসূচেন। রক্ষা করিয়াছি তাহা পরম কৌশলে,_ 
নেপথ্যে। মহারাজের জয় হউক ।) ,  (কাঁলর কৌশল কভু হয় কি বিফল?) 
তৃতীয়। চল হে, রাজদর্শনে যাওয়া : যাই এবে স্বর্গে অবলোকন করিয়া) 

যাউক। অহো! এই যে পৌলোমন 

নেপথ্যে। (বৈতালিকের গীত ।) 5 
| শচ এবং মুরজার প্রবেশ 

87 । প্রকাশে) দেবি, আশশব্বাদ করি। 
ক রঙ্গ রাজভবনে, ক রঙ্গ আজ-_ শচী। প্রণাম । হে দেববর, কি করেছ, বল? 

করিয়া রণ, শত্রুনিধন, রাজনবর রাজে। কাল। পালিন্ তোমার আজ্ঞা যতনে, ইন্দ্রাণ, 
পূলকে সব হইল মগন, ূ 
উৎসবরত যত পুরজন, ৃ বিদায় করহ এবে যাই স্বর্গপুরে। 

জয় জয় রবপূর্ণ গগন, নৌবত ঘন বাজে ॥ । শচা। (ব্যগ্রভাবে) কোথায় রেখেছ তারে ? 
51৬  কাঁল। এই ঘোর বনে 

কাঁম্পিত হয় ধরণীতল, বাসক নত লাজে। | সখী সহ আনি তারে রেখোঁছ, মাহাষি। 
ভূপাতি আঁত' বীর্যাবান, | ০১ নি 
গবভব নিবহ সুরসমান, | রথে যবে তুলি দোঁহে উঠিনদ আকাশে, 

ইন্দ্র যেন শোভমান, মর্তঠভূবন মাজে | কত যে কাঁদল ধনী, কারল 'মনাঁত, 
সে সকল মনে হলে হাঁস আসে মুখে! 

নেপথ্যে। ওরে, একজন দৌড়ে গিয়ে; মুর। (স্বগত) হেন দুরাচার আর আছে 
আর্য মানবককে শীঘ্র ডেকে আন্গে তো। ক জগতে ? 
মহারাজ তাঁর অন্বেষণ কচ্যেন। ।  প্রেকাশে) ভাল কলিদেব_- 

শাবদূ। এ শোন। দোঁখ মহারাজ আমাকে [িছ্ কি হলো না দয়া তোমার হৃদয়ে ? 
আজ ক [শিরোপা দেন।  কাঁল। সে ক, দোব? 

রিটা হারণীরে মৃগেন্দ্র কেশরী 
: প্রথম। এ ব্রাহ্মণ বেটা কি সামান্য ধূর্ত: ধরে যবে, শুনি তার ক্রন্দনের ধান, 
গা? ' সদয় হইয়া সে কি ছাড় দেয় তারে ঃ 

্বিতীয়। এমন নিলজ্জ পুরুষ কি আর | শচী। কাঁলদেব,_ 
পৃথিবীতে দুটি আছে ? শত ধন্যবাদ আমি করি গো তোমারে! 

তৃতীয়। তবে ও আল্তা-গোলা বটেঃ ,. শতকোট প্রণাম তোমার ও চরণে! 
প্রথম। তা বই কিঃ ও কি আর যুদ্ধক্ষেত্রে, বাঁচালে আমারে তুমি। তোমার প্রসাদে 

ণগয়োছিলো ? রাহল আমার মান। অপ্সরীর দলে 
দ্বিতীয়। মহাশয়, চলুন, নীলে যাহে প্রাণ চাহে তব, পাইবে তাহারে__ 

করিগে। | পাঠাইব তারে আমি তোমার আলয়ে, 
প্রথম। চল। | রাঁবরে প্রদান যথা করয়ে সরসশ . 
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নব কমালনী হাঁস-নিশি অবসানে। 

তোমার সে সব। দেখ, আজ হতে শচঈ-_ 
ন্রিদিবের দেবী, দেব, হলো তব দাসী। 

যাও চাঁল স্বর্গে এবে। শীঘ্র আসি আম | 
যথোচিত পুরস্কারে তুঁষব তোমারে । 

কাল। যে আজ্ঞা! 
দায় তবে হই আম সাঁতি। 

 প্রস্থান। 
মূর। সাঁখ. আমাদের ফি এ ভাল কর্ম, 

হলোঃ 
শচী। কেন? মন্দ কম্মহি বাকি 
মুর। দেখ, আমরা পরের অপরাধে এ 

২৯৩ 

মূর। সাঁখ, আমার মন কাঁলদেবের নিকটে 
আর কোন মতেই যেতে চায় না। আম 

৷ অলকায় চল্যেম। 
[প্রস্থান। 

শচশী। (স্বগত) তুমি গেলেই বা! তোমার 
৷ বারা যত উপকার হতে পারবে, তা আমি 
[বশেষরূপে জান। তা যাই-আঁম একলাই 
কাঁলদেবের নিকটে যাই। ইন্দ্রনীল যেন 

৷ স্বয়ম্বরসংগ্রামে হত হয়েছে, এইরূপ একটা 

সরলা মেয়োটকে যাতনা দিতে প্রবৃত্ত হলেম। : 

শচী। আঃ, আর মিছে বকো কেন? 
তোমাকে আম না হবে তো প্রায় এক শত 
বার বলোছ যে স্বয়ং স্াাঁষ্টকর্তা [বধাতার 

বসমতীকেও জলমগ্ন করেন। তা ভগবতী 
বসুন্ধরা কি স্বদোষে সে যন্ত্রণা ভোগ করেন 2 

মুর। তা আম কেমন করে বলবো? 
(চতুদ্দিক্ অবলোকন কাঁরয়া) একবার এ 
দিকে চেয়ে দেখ দেখ, সাঁখ। 

শচী। কি? 
মুর। সাথ, এ পব্বতশৃঙ্গের অন্তরাল 

থেকে এাঁদকে কে আসূচে দেখ তো? আহ! 
এ কি ভগবতী ভাগীরথী হরিদ্বার হতে 
বেরুচ্যেন 2 এমন অপরূপ রূপ লাবণ্য ত আম 
কোথাও দোখ নাই। 

শচী। এ সেই পদ্মাবতাঁ। 
মুর। সাঁখ, ওর মুখখাঁন দেখলে বোধ 

হয় যেন আম ওকে আরও কোথাও দেখোঁছ। 
(স্বগত) এ ক? আমার স্তনদ্বয় যে সহসা 
দুগ্ধে পারপূর্ণ হলো? হে হৃদয়, তুমি এত 
চণ্টল হলে কেন? 

শচাঁ। সাঁখ, চল আমরা পুনরায় কাঁল- 
দেবের নিকটে যাই। 

মুর। কেন? 

শমথ্যাঘোষণা রাঁটয়ে দিলে আরও ভাল হবে। 

[ প্রস্থান। 

পদ্মাবতীর প্রবেশ 

পদ্মা। (্বেগত) হায়! এ বিপজ্জাল হতে 
আমাকে কে রক্ষা করবে! এ কি কোন দেব, 
না দেবী, এ হতভাগিন?র প্রাত বাম হয়ে একে 
এত যন্ত্রণা 1দতে প্রবৃত্ত "হলেন 2 চেতর্দ্দক্ 
অবলোকন কারয়া) কি ভয়ঙ্কর স্থান! বোধ 

হয় যেন যামিনীদেবী দিবাভাগে এই নিভৃত 
স্থলেই বিরাজ করেন । (দীর্ঘান*বাস পারত্যাগ 
কাঁরয়া) হে প্রাণে*বর, যেমন রঘুনাথ ভগবতশ 
জানকীকে শীবনা দোষে বনবাস পদে 
আপানিও কি এ দাস৭র প্রাত প্রাতকূল হয়ে 

' তাই কল্যেন।১ হে জাবতে*বর, আপনি যে 
আমাকে পৃথিবীর সুখভোগে নিরাশ কল্যেন, 
তাতে আমার কিছুই মনোবেদনা হয় না, তবে 
যাবজ্জীবন আমার এই একটা দুঃখ রৈলো, যে 
আপকে আম বিপদ্সাগর থেকে উত্তীর্ণ 
হতে দেখতে পেলেম না। (রোদন ।) হায়! 
আমার কি হবে? আমাকে কে রক্ষা করবে ? 
(পারক্রমণ ও পর্বতের প্রাতি লক্ষ্য কয়া) হে 
ধগাঁরবর, এ অনাথা আপনার নিকট আশ্রয় চায়, 
তা আপনার ক আজ্ঞা হয়? (চিন্তা কাঁরয়া) 

৷ আপনি ্য নিস্তব্ধ হয়ে রৈলেন ? তা থাকবেন 

বৈ আর কি? হে নগরাজ, এ পাঁথবীতে যে 
ব্যন্ত মহান হয়, তার ক্ষুদ্র লোকের প্রাত এই- 
দাই বার্হার রটে ভার সরে লনা 
। শুনলে তৎক্ষণাৎ তার প্রত্যুত্তর দেন,_মেঘের 

শচণী। চল না কেন? আমার মনস্কামনা ' গজ্জনে পুনর্গজ্জন করেন, বজ্ের শব্দে 

এখনও সম্পূর্ণরূপে সফল হয় নাই। 

৯৩ সাত্তাবনবাস প্রসঙ্গ । 

, আস্থর হয়ে *্হুহুঙ্কার ধান করেন; আম 



৯৪ 

অবলা মানবী, তা আপনি আমার প্রাতি কৃপা- 
দৃম্টি করুবেন কেন? (রোদন ।) কি আশ্চর্য! 

মধুস্দন রচনাবলণী 

' করেছিলে, তবে তুমি একে জলপূর্ণ কর্যে 

এ এমনি গহন বন, যে এখানে আমার আপনার ' 
শব্দ শুনূলেও ভয় হয়। হায়! আম এখন 
কোথায় যাব ? বসৃমতাঁ যে এখনও আসূচে না। 

কদলপন্রে জল লইয়া সখাঁর প্রবেশ 

সখাঁ। প্রিয়সাখ, এই নাও। আঃ! এ 
জলের অন্বেষণে যে আম কত দূর ঘুরোছি, 
তার আর কি বলবো? 

পদ্মা। জেল পান কারয়া) সাঁখ, আম 
তোমাকে বৃথা ক্লেশ দিলেম বৈ ত নয়। হায়! 

এ জলে কি এ পাপপ্রাণের তৃষ্ণা দূর হবে 2 
(রোদন ।) 

সখা । 'প্রয়সাথ, এ পরব্বতপ্রদেশ কি 
ভয়ঙ্কর স্থান! 

পদ্মা। কেন? কেন? 
সখাীঁ। উঃ! আমি যে কত 'সিংহ, কত বাঘ, 

কত মাঁহষ, কত ভালুক, আর কত যে বরাহের 
পায়ের চিহ্ন দেখোছ, তা মনে হলে বুক 
শুকিয়ে উঠে! প্রিয়সাখ, এ ঘোর গহন 
বনে আমাদের আর কে রক্ষা করবে! । 
(রোদন |) 

পদ্মা। (সখাীর হস্ত ধারণ কারয়া) সাখ, 
আম যে প্রাণনাথের নিকট কি অপরাধ করেছি, 
তা আমার এখনও স্মরণ হচ্যে না। কিল্তু তান . 
ক আমার প্রাত একেবারে এত 'নন্দ্য় হলেন, 
যে এ হতভাগিনীকে যারা ভালবাসে, তাদের 
উপরও তাঁর রাগ হলো? (রোদন ।) 

সখা। প্রিয়সাখ, তুমি আমার জন্যে 
কে'দো না। 

পদ্মা। সাথ, তুমিও কি আমার দোষে 
মারা পড়বে? (রোদন ।) 

সখী । (সজল নয়নে পদ্মাবতীঁকে আলিঙ্গন 
করিয়া) প্রিয়সাখ, আমি কি তোমার জন্যে, 
মরতে ডরাই! আম যাঁদ আমার প্রাণ 'দয়ে 
তোমাকে এ বিপজ্জাল হতে উদ্ধার কত্যে পার, 
তবে আমি তা এখনই 'দতে প্রস্তুত আছ। 
(রোদন ।) 

পদ্মা । (দীর্ঘান*বাস পাঁর্ত্যাগ কারয়া) 
হে বধাতঃ, তুমি যাঁদ এ তরণশকে অকূল 
সমদ্রমধ্যে মগ্ন করবার নিমিত্তেই 'নম্মাণ 

, ভাসালে কেন? (রোদন ।) 

সখাী। 'প্রয়সাখ, তুমি আমার জন্যে কে'দো 
না। (রোদন ।) 

পদ্মা। সাঁখ, এসো, আমরা এখানে বাঁস। 
আমাদের কপালে যাঁদ মরণ থাকে, তবে আমরা 
একন্ই মরবো। (িশলাতলে উভয়ের 
উপবেশন ।) 

সখাী। প্প্রয়সাথখ, এ দুষ্ট সারাথ যে 
' আমাদের সঙ্গে এমন অসং ব্যবহার করবে, তা 

আম স্বপ্নেও জানতেম না। 
পদ্মা । (দীর্ঘাঁনশবাস পাঁরত্যাগ কারয়া) 

সাঁখ, তার দোষ কিঃ সে এক জন ভৃত্য বই 
,ত নয়। 

নেপথ্যে । রে অবোধ প্রাণ! তুই যাঁদ এ 
ভগন কারাগারস্বরূপ দেহ রণভূমিতেই পাঁর- 
ত্যাগ কান্তস্, তা হলে ত তোকে আর এ যন্ত্রণা 

। সহ্য কত্যে হতো না! হায়! 

পদ্মা। সেত্রাসে)ট এ শাক (উভয়ের 
গান্রোঙথান |) 

সখী । (নেপথ্যাভিমুখে অবলোকন করিয়া 
সন্রাসে) তাই ত 'প্রয়সাঁখ, বোধ কার, এ কোন 
মায়াবী রাক্ষস হবে! হে জগদনশবর, আমাদের 
এখন কে রক্ষা করবে? 

ক্ষত যোদ্ধার বেশে কলির পুনঃপ্রবেশ 

কাঁল। আপনারা দেবকন্যাই হউন, "ক 
মানবীই হউন, আমার এ স্থলে সহসা প্রবেশে 
বিরন্ত হবেন না। হায়! যেমন হস্ত িসংহের 
প্রচণ্ড আঘাতে ব্যথত হয়ে কোন পব্্বত- 
গহ্বরে ভ্রাসে পলায়ন করে, আমিও তদ্রুপ এই 
স্থলে এসে উপাস্থত হলেম। 

সখাঁ। (ব্যগ্রভাবে) কেন? 

হয়েছে ? 
কাঁল। আম বারচূড়ামাণ রাজা ইন্দ্র- 

আপনার কি 

নীলের এক জন যোদ্ধা। তাঁর শনুদলের সঙ্গে 
, ঘোরতর সমর করে এই দুরবস্থায় পড়োছি। 

পদ্মা । (ব্যগ্রভাবে) মহাশয়, রণক্ষেত্রের 
' সংবাদ কি? 

কালি। (দীর্ঘান*বাস পরিত্যাগ কারয়া) 
হায়! দৌব, আপাঁন ও কথা আর আমাকে কেন 
জিজ্ঞাসা করেন? প্রবল শন্লুদল মহারাজকে 



পদ্মাবতী নাটক 

সসৈন্যে নিপাত করে, 'বিদর্ভনগরীকে 
ভস্মরাশি করেছে। 

পদ্মা । আঁ! আপাঁন ক বল্যেন £ 
সখী । এ কি! "প্রয়সাথ যে সহসা 

পাশ্ডুবর্ণা হয়ে উঠ্লেন ? 
পদ্মা। (অচেতন হইয়া ভূতলে পতন ।) 
সখাঁ। পেদ্মাবতীকে ক্রোড়ে ধারণ কাঁরয়া) 

হায়! 'প্রয়সখী যে অচেতন হয়ে পড়লেন। 
মহাশয়, এ পব্বতশৃঙ্গের এ দিকে একটা 
নির্ঝর আছে, আপাঁন অনুগ্রহ কর্যে ওখান 
থেকে একটু জল আনলে বড় উপকার হয়। 
ইনি একজন সামান্যা স্বী নন! ইনি রাজমাহষী 
পদ্মাবতী । 

কাঁল। (স্বগত) যেমন কালসপঃ আপন 
শন্রুকে দংশন কর্যে বিবরে প্রবেশ করে, আমিও 
তদ্রুপ আপন অভীম্ট 'সাদ্ধি করে স্বস্থানে 
প্রস্থান কারি। প্রেকাশে) এই আম চল্লেম। 

 প্রস্থান। 
সখী। (স্বগত) হায়, এ ক হলো? 

(আকাশে কোমল বাদ্য।) এ কি? আকাশে। 

গীত 

[লুম_যং] 

আর ক কব তোমারে ? 
যে জন পীরিতে রত, সুখ দুঃখ সহে কত 

পরোর তরে। 
সুধাকর প্রেমাধীনী, আত সুখী চকোরণনী; 

কভু হয় , বিরহ-শরে ! 
নালনী ভানুর বশে, মগন প্রণয়-রসে, 

তথাঁপ কখন ভাসে, বিষাদ-নীরে ! 
প্রেম সমভাব নহে, কভু সুখভোগে রহে, 

কভু বা বিরহ দহে, নয়ন ঝুরে॥ 

কাম্ডচ্ছোদিকা-বেশে রাতি দেবীর প্রবেশ 

রাত। (স্বগত) হায়! দেবকুলে শচীর 
মতন চণ্ডালিনী কি আর আছে? আহা! সে 
যে দুষ্ট কাঁলর সহকারে রাজমহিষী 
পদ্মাবতীকে কত ক্লেশ দতে আরম্ভ করেছে, 
তা মনে হলে হৃদয় 'বদর্ণ হয়। ত আমার 
এখন কি করা উচিত? (ঁচন্তা কারয়া) এই 
চনরকূট পর্বতের নিকটে তমসা নদাঁতারে 
অনেক মহার্যরা সপারবারে বাস করেন, তা 
পচ্মাবতশী আর বসৃমতীকে কোন মুনির 

২৯১৫ 

৷ আশ্রমে লয়ে যাওয়াই উাঁচিত। তার পরে আমি 
কৈলাসপুরীতে ভগবতণ পার্বতীর নিকট এ 

' সকল বৃত্তান্ত নিবেদন করবো । তিনি এ বিষয়ে 
মনোযোগ কল্যে আর কোন ভয়ই থাকবে না। 
যে দেশ গঙ্গাদেবীর স্পর্শে পাবন্র হয়েছে, 

. সে দেশে কি কেউ তৃষ্ণাপীড়া ভোগ করেঃ 
(অগ্রসর হইয়া প্রকাশে) ওগো, তোমরা কারা 
গা? 

সখণী। তুমি কে? 
রাতি। আম এই পৰ্বতে কাট কুড়ুতে 

এসেছি, তোমরা এখানে কি কচ্যো?ঃ 
সখীঁ। দেখ, আমার প্রিয়সখী অচেতন 

হয়ে রয়েছেন, তা তুমি একটু জল এনে দিতে 
পার? 

রাতি। অচেতন হয়েছেন? তা জলে কাজ 
ক? আম ওঁকে এখনই ভাল করে দিচ্ছি। 
(পদ্মাবতী গান্রে হস্ত গ্রাদান।) 

পদ্মা। (চেতন পাইয়া দশর্ঘান*বাস 
পরিত্যাগ |) 

রতি। দেখ, এই তোমার সখী চেতন 
পেলেন। 

পদ্মা। (গান্রোথান করিয়া) সাঁখ, আম যে 
এক অদ্ভূত স্বপ্ন দেখোছ তার কথা আর কি 
বলবো? 

সখী। পপ্রয়সাখ, কি স্বঙ্ন? 
পদ্মা। আমার বোধ হলো যেন একটি 

পদ্মন্স্ত বাঁলয়ে বল্যেন, বংসে, তুমি শান্ত 
হও। তোমার প্রাণনাথের সঙ্গে শীঘ্ই 
তোমার মিলন হবে। (রাতকে অবলোকন 
করিয়া সখীর প্রাতি) সাঁখ, এ স্বীলোকাঁট 
কে? 

সখা। "প্রয়সাঁখ, এ এক জন কাটীরয়াদের 
মেযে। 

রাত। হ্যাঁ গা, তোমাদের কি এখানে 
থাকৃতে ভয় হয় না? 

পদ্মা। কেন? 
রাত। এ পাহাড়ে যে কত 'সংহ. কত 
ভালুক, আর কত যে সাপ থাকে, তা কি 
তোমরা জান,না ? 

সখস্চ। সেন্রাসে) 
পাহাড়ের নাম কি গা! 

কি সব্বনাশ! এ 
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রাতি। এর নাম চিন্রকূউ। 
পদ্মা। এখান থেকে বিদর্ভনগর কত দূর, 

তা তুমি জান? 
রাতি। বিদর্ভনগর এখান থেকে অনেক 

দিনের পথ। কেন, তোমরা কি সেখানে যেতে ৷ 
চাও 2 

পদ্মা । (স্বগত) হায়! সে বিদর্ভনগর 'কি । 
আর আছে! হে প্রাণেশবর, তুমি এ হত- 
ভাগিনীকে কেন সঙগো কর্যে নিলে না? 

(রোদন ।) 

রাতি। (সখার প্রাতি) তোমার প্রিয়সাঁখ 

কাঁদেন কেন? ওর যাঁদ এখানে থাকৃতে ভয় হয়, 
তবে তোমরা আমার সঙ্গে এসো। 

সখী । তুমি আমাদের কোথায় নিয়ে 
যাবে? 

রাতি। এই পাহাড়ের কাছে অনেক 
তপস্বীরা বসাঁতি করেন, তা তাঁদের কারো 

আশ্রমে গেলে তোমাদের আর কোন র্রেশই 
থাক্বে না। 

সখী । (দ্মাবতীর প্রাত) 'প্রয়সাঁখ, তুমি 
দি বল? আমার বিবেচনায় এখানে আর এক 
মুহূর্তের জন্যেও থাকা উচিত হয় না। 

পদ্মা। সাঁখ, তোমার যা ইচ্ছা । 

সখী । তবে চল। ওগো কাটুরেদের মেয়ে, 
তুমি আমাদের পথ দেখিয়ে দাও ত ? 

রাত। এই 1দকে এসো। 
1 সকলের প্রস্থান। 

ভূতীয় গর্ভা্ক১ 
বিদর্ভনগরস্থ রাজগৃহ 

রাজা ইন্দ্রনীল ম্লান ও মৌনভাবে আসীন, মল্তী 

মন্্। (স্বগত) প্রায় সপ্তাহ হলো রাজ্ঞী 

পদ্মাবতী সখী বসূমতাীর সাঁহত রাজপুরী 
পাঁরত্যাগ কর্যে যে কোথায় গেছেন তার কোন 
অনুসন্ধানই পাওয়া যাচ্যে না। (দীর্ঘনিশ্বাস 
পরিত্যাগ করিয়া) আহা! মহাঁপাল অধুনা 
রাজমাহষাঁর প্রাপ্তি বিষয়ে প্রায় নিরাশ্বাস হয়ে 
গনরাহারে এবং অনিদ্রায় 'দিনযাঁমনী যাপন. 
করেন; আর আর আপনার নিত্যকার্ষের প্রাতি 

| িলাদ্ধের নিমিত্তেও মনোযোগ করেন না। 
| হায়! মহারাজের দুর্দশা দেখলে হৃদয় 

বিদীর্ণ হয়। হে বিধাতঃ! তোমার এ কি 
৷ সামান্য বিড়ম্বনা! তুমি কি এ দয়াসম্ধুকেও 
৷ বাড়বানলে তাঁপত কল্যে- এ কল্পতরুকেও 
| দাবানলে দশ্ধ কল্যে এ প্রতাপশালী 
| আদিত্যকেও দুষ্ট রাহঃর গ্রাসে নিক্ষিপ্ত 
কল্যেঃ চিন্তা করিয়া) তা আমার আর এ 
' স্থলে অপেক্ষা করবার কোন প্রয়োজন নাই। 
প্রায় দুই দন্ডাবাধ আম এ স্থলে দণ্ডায়মান 
[ আছি, কিন্তু মহারাজ আমার প্রাত একবার 
। দৃকৃপাতও কল্যেন না। (নেপথ্যাভমুখে 
অবলোকন করিয়া) এই যে আর্য মানবক 
এঁদকে আগমন কচ্যেন। তা দোঁখ এপ্র দ্বারা 

কোন উপকার হতে পারে কি না। 

ূ িদ্ষকের প্রবেশ 

| বিনু। মেল্লীর প্রীতি) মহাশয়, আপনি 
৷ অনঃগ্রহ করে এখান থেকে কিপিং কালের জন্য 
প্রস্থান করুন। দেখি, আম মহারাজের এ 
মৌনরুরত ভগ্গ কত্যে পারি কি না। 
ূ মল্ত্রী। যে আজ্ঞা, তবে আমি যাই। 
| [ প্রস্থান। 

|. বিদৃ। (স্বগত) হায়! "প্রয় বয়স্যের এ 
দুরবস্থা দেখে আর এক মুহূর্তের জন্যেও 
বাঁচতে ইচ্ছা করে না। হা রে দারুণ "বাঁধ. 
তোর মনে ক এই ছিল? (চিন্তা করিয়া) প্রিয় 
বয়স্যের সঙ্গীতে চিরকাল অনুরাগ, আর না 
হবেই বা কেন? খতুরাজ বসন্তই কোকিলকে 
সমাদর করেন। এই জন্যে আমি রাজমাহষীর 
কয়েক জন স:গাঁয়কা সহচরীকে এখানে 
এনেচি। দোঁখ, এদের সহস্বরে প্রিয় বয়স্যের 
চিত্তাবনোদ হয় কি না? (নেপথ্যাভিমুখে 
জনান্তিকে) কেমন নিপ্ীণকে, তোমরা সকলে 
ত প্রস্তুত হয়েছো? কের্ণ 'দিয়া) ভাল! তবে 
আরম্ভ কর দোখ? 

নেপথ্যে। বেহবিধ যল্তের মৃদুধ্বনি |) 
বিদ্। (নেপথ্যাভিমুখে জনান্তিকে) আহ। 

কি মনোহর ধান! তা এখন একটা উত্তম গান 
। গাও দেখি? 

শকুন্তলা নাটকের ষণ্ঠ অণ্কের আদর্শে রাচিত। 
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, নেপথ্যে। গত 

[ বারোওাঁ_ ঠুংরী।] 

পীরিতি পরম রতন্। 
বিরহে পারে কি কভু হরিতে সে ধন্। 

কমলে কন্টক থাকে, তবু ভাল বাসে লোকে, 
কে ত্যজে বিচ্ছেদ দেখে, প্রেম আকিণুন। 

মিলন বিচ্ছেদ পরে, দ্বগণ সুখের তরে, 
যথা অমানিশান্তরে শশীর শোভন ॥ 

সখে মানবক-_ 
বদ । সহর্ষে) মহারাজের জয় হউক! 
রাজা। গোব্রোথান করিয়া) সখে. যে 

কুস্মকানন দাবানলে দগ্ধ হয়ে * গেছে, 
তাতে জলসেচন করা বৃথা পাঁরশ্রম বৈ ত 
নয়। 

বিদ্। বয়স্য, বধাতা না করেন যে 
এমন সুকুসূম-কাননে দাবানল প্রবেশ 
করে। 

রাজা। সে যা হোক. সখে, তুমি আমাকে 
চিরবাধত কল্যে। দেখ, আগ্নেয়াগরির উপরে ! 
মেঘদল বারবর্ষণ কল্যে যদ্যাপও তার 
অন্তরিত হুতাশন নব্্বাণ না হয়, তত্রাচ 
তার অঙ্গের জবালার অনেক হাস হয়। 
তুমি আমার মনোরপ্নের নামত্তে কি না 
কচ্যো ? 

বিদূ। বয়স্য, সাগর উথ্থালত হলে যে কত 
জীবের সংশয় হয়, তা ক আপাঁন জানেন না? 
তা আপাঁন একটু সুস্থির হলে আমরা সকলেই 
পরম সুখলাভ কারি। 

রাজা। (দীর্ঘান*বাস পরিত্যাগ করিয়া) 
সখে. এমন প্রবল ঝড় বইতে আরম্ভ কল্যে কি 
সাগর স্থির হয়ে থাকৃতে পারে? দেখ, যে 
শোকশেলে দেবদেব মহাদেব, এবং স্বয়ং বি 
অবতার রঘুপাঁতও ব্যথত হয়োছিলেন, তার 
প্রচণ্ড আঘাতে আমি আতি ক্ষুদ্র মানব কি 
প্রকারে স্থির হতে পাঁর ? (চন্তা ও দীর্ঘ 
নিশ্বাস পারত্যাগ কয়া) হে বিধাতঃ! তোমার 

২৯১৭ 

ক কিছনমান্র বিবেচনা নাই ? যে হলাহল স্বয়ং 
' নীলকন্ঠের দেহ দাহন করেছিল, তাই তুমি 
আমাকে পান করালে 2 

বিদূ। (স্বগত) আহা! প্রিয় বয়স্যের 
খেদোন্ত শুনলে বুক ফেটে যায়! হায় 
রে নিষ্ঞভর বাধ! তোর মনে কি এই 
ছল ১ 

রাজা। ি অশ্চর্য! সখে, এ স্বর্ণ 
, লতাটি যে আমার হদয়ভাঁম থেকে কোন্ 

রাজা । (দীর্ঘীন*বাস পারত্যাগ কাঁরয়া) শনশাচর চুর করে নিয়ে গেলো, এ সংবাদ কি 
কেউ আমাকে দিতে পারে না? হে পক্ষিরাজ 
জটায়্১* তোমার তুল্য পরোপকারী 
বিহঙ্গমকুলে আর এখন কেউ নাই? হায়! 
(মূচ্ছাপ্রাপ্তি) 

বদূ। কি সব্বনাশ! কি সব্বনাশ! 
(উচ্চস্বরে) ওরে এখানে কে আঁছস্ রে 
একবার শনঘ করে এ দিকেআয় তো। 

বেগে মন্ীর পুনঃপ্রবেশ 

মন্তী। এ কও 
বিদূ। মহাশয়, আর কি বলবো? এই 

চক্ষে দেখুন। 
মন্তী। (সজল নয়নে) হে রাজকুলশেখর. 

এই কি তোমার উপযু্ত শয্যা! আর্য মানবক, 
এ কি আশ্চর্য ব্যাপার! প্রজাদলের স্নেহ- 
স্বরূপ পরিখায় পঁরিবোন্টত এ রাজনগরে এ 
দুজ্জয় শত্রু ক প্রকারে প্রবেশ কল্যেঃ হে 
নরশ্রে":, হে বীরকেশরি, যে অকূল সাগর 
ভগবত* বসৃমতকে আপন আঁলিঙ্গনপাশে 
আবদ্ধ করে রেখোঁছলেন, তিনি কি এত দিনে 
তাঁকে পরিত্যাগ কল্যেন! হায়! হায়! এ কি 
দুর্র্বিপাক। 

বিদু। মহাশয়, আসুন, 
স্থানাল্চনে লয়ে যাওয়া যাক্। 

মন্ত্রী। যে আজ্জা। চলুন । 

[ উভয়ের রাজাকে লইয়া প্রস্থান। 

ইত চতুর্থাঙ্ক 

মহারাজকে 

১৫ রামায়ণে জটায়ু সীতাহরণের সংবাদ 'দিয়েছিল রামকে, সাঁ্তাকে রক্ষা করতে গিয়ে রাবণের হাতে 
প্রাণ হারিয়েছিল। এখানে সেই প্রসঞ্গের উল্লেখ করা হয়েছে। 



২৯৮ মধুসূদন রচনাবলী 

পণ্মাঙ্ক | এখন ইন্দ্রনীল কান্তার বিরহে শোকার্ত হয়ে 

! আপন রাজ্য পারত্যাগগ করেছে, আর উদাসভাবে 
প্রথম গভাও্ক ৷ দেশদেশান্তর ভ্রমণ কচ্যে। (সরোষে) আঃ 

পাষণ্ড দুরাচার! তুই শৃগাল হয়ে 1সংহণীর 
সঙ্গে বিবাদ কারস্। তা তুই এখন আপন 
কুকম্মের ফল বিলক্ষণ করে ভোগ কর্। 
তোকে আর এখন কে রক্ষা করবে? 

শক্রাবতারাভ্যন্তরে শচীতীর্থ 

শচীর প্রবেশ 

শচীঁ। স্বেগত)ট আমি বসন্তকালে এই 

এই নিকুঞ্জে যে সকল ফুল ফোটে তা 'দিয়া 

এই নিমিত্তেই লোকে এ সরোবরকে শচীতীশর্থ 
বলে। এই জলে অবগাহন কল্যে বামাকুলের শচী। কৈ? দে দেখ। (পৃভ্পমালা গ্রহণ 
যৌবন চিরস্থায়ী হয়, আর তাদের অঙ্গের ! করিয়া) বাঃ! বেশ গেখোছিস্। তা তোর এত 
রুপলাবণ্য রসানে মাঁজ্জত হেমকান্তির মতন ; িলম্ব'হলো কেন ? 
শতগুণ বাদ্ধ হয়। (চতু্্দক অবলোকন) রদ্ভা। (সহাস্য বদনে) দোব, আজ যে 
আহা, খতুরাজ বসন্তের সমাগমে এ কাননে ; আম কত শত শন্ুকে সমরে হারিয়ে এসেছি, 
কি অপূর্ব শোভাই হয়েছে! তা শুনলে আপাঁন অবাক্ হবেন। 

প্শ্পপাঞ্-হস্তে রম্ভার প্রবেশ 

রম্ভা। দোবি, এই মালা ছড়াটা একবার 
গলায় দেন দোঁখ ? 

সপে পাপা শিপাাাীাাশা সী শপ াাটািশাশিশশাশী সী শশী 

নেপথ্যে । গত শচী। সেকি লো? 

।  প্রম্ভা। (সহাস্য বদনে) যখন আম এই 
[ বাহারভৈরবা-যৎ] ৷ সকল ফল তুলূতে আরম্ভ কল্যেম, তখন যে 
মধুর বসন্ত আগমনে, কত আল সরোষে এসে আমার চার দিকে 
মধুপ গুঞ্জরে সঘনে, | গুনগুন কত্যে লাগলো, তা আর আপনাকে 

কার মধুপান সুখে ফুলকাননে। কি বল্বো। দুষ্ট দৈত্যকুল এইরূপেই 

৬ ৷ শঙ্খধবান কর্যে স্বর্গপূরী ঘেরে। 
মনোহর সে ধ্বানি শ্রবণে। |. শচাঁ। (সহাস্য বদনে) তা তুই কি 

উপবন যত, | করাল? 
সৌরভ রাস্ত, . রম্ভা। আর ি করবো? আমি তখন 

সতত মলয় সমীরণে। | আমার একাবলীর আঁচল নেড়ে এমন পবনবাণ 
2১১৬ | ছাড়ুলেম, যে বীরবরেরা সকলেই যুদ্ধে বিমুখ 

না হোর এমন নিতুবনে। হয়ে বেসে পালালেন। 

মোঁদত হরষে, ক্ুল্দন করতে করিতে মূরজার প্রবেশ 
| 

| 
যুবক য্দ্বাতি স্মামলনে ॥ 1 শচী। ব্োগ্রভাবে) সাঁখ, যক্ষেশ্বার, এ 

শচী। আমার সহচরী অপ্সরীরা এ |কি? 
তরুমূলে সুখে গান কচ্যে। এ মধূকালে কার মুর। শচী দোব, তুমিই আমার সর্বনাশ 
মন আনন্দ-সাগরে মগ্ন না হয়? (পারক্রমণ , করেছো! 
করিয়া) সে যা হোক, এত দিনের পর দুষ্ট শচী। কেন? কেন? কি করেছি? 
ইন্দ্রনীল সব্ববপ্রকারেই সমুচিত দন্ড পেলে। মূর। আর কি না করেছো? রোদন) 
কি আহনাদের বিষয়! কয়েক মাস হলো আমি হায়! হায়! বাছা! আম  পাঁথবীর মতন 
কাঁলদেবের সহকারে তার মাহ্যী পদ্মাবতাঁকে : নিষ্ঠুর হয়ে যাকে গর্ভে ধরোছিলনম তাকেই 
রাজপদ্রী হতে অপহরণ কর্যে বনবান দিয়েছি। । আবার গ্রাস কল্যেম।১৬ আম ক 1সংহধ আর 

৯৬ সাঁতার পাতালপ্রবেশ প্রসঙ্গ । / 



পদ্মাবতী নাটক 

বাঁঘনী অপেক্ষাও মমতাহীন হলেম। হে 
বিধাতঃ, এ কি তোমার সামান্য লীলাখেলা! 
(রোদন) হায়! এমন কর্ম মা হয়ে কে কোথায় 

করেছে? (রোদন ।) 
শচী। সাঁখ, বৃত্তান্তটা কি তা তুম 

আমাকে ভাল করেই বল না কেন? 
মূর। সাঁখ, আর বলবো ক? 

ডি সুরত লিপু 
(রোদন ।) 

শচী। বল কি? তা এ কথা তোমাকে কে 
বললে 2 

মুর। আর কে বলবে? স্বয়ং ভগবত 
বসৃমতাই বলেছেন। (রোদন।) 

শচশী। সাঁখ, তুমি না কেদে বরং এ সকল : 
কথা আমাকে খুলে বল। ভাল, যাঁদ পদ্মাবতীই . 
সপ ৮৮৬৮ 
রাজা যজ্জসেন তাকে কোথ্থেকে পেলে ? 

মূর। (দীর্ঘান*বাস পাঁরত্যাগ কাঁরয়া) 

শ্রীপব্বতৈর উপর কমলকাননে রেখোঁছিলেন, 
পরে রাজা যজ্জসেন এ স্থলে মৃগয়া কত্যে 
গিয়ে, তাকে পেয়ে আপনার পাটেশবরণীর হাতে 
লালন পালনের জন্যে দিয়োছিল। হায়! হায়! 
বাছা, চিত্রকৃউপব্্বতের উপর তোমার চন্দ্রানন 
দেখে আমার স্তনদ্বয় দুণ্ধে পাঁরপূর্ণ হয়ে- 
ছিল, তা আম তোমাকে তাতেও চিনেন 
না (রোদন ।) 

শচঁ। সাঁখ, তুমি শান্ত হও। 
আকাশে । (বীণাধ্বান।) 
শচী। এ কি? আকাশমার্গে দৃষ্টিপাত ; 

করিয়া) এই যে দেবার্ধ নারদ এই দিকে 
আসূচেন। সাঁখ, তুমি সাবধান হও, এই ধূর্ত 
ব্াহ্ষণই এ বিপদের মূল; দেখো_ও যেন 
আবার কন্দল বাধাতে না পারে। 

নারদের প্রবেশ 

উভয়ে। ভগবন্, আমরা আপনাকে 
অভিবাদন কাঁর। 

নার। আপনাদের কল্যাণ হউক। 
শচশী। দেবার্ধ, সংবাদ কি? আজ্ঞা করদন 

দোঁখ ? 
নার। দোব, সকলই সুসংবাদ। ভগবতাঁ 

২৯৯১ 

পাব্বতশ আমাকে অদ্য আপনাদের সমণপে 
প্রেরণ করেছেন। 

শচী। কেন? ভগবতীর কি আজ্ঞা ? 
| নার। তান শুনেছেন যে আপনারা নাকি 
৷ বিদর্ভনগরের রাজা পরম শিবভন্ত ইন্দ্রনীল 
রায়কে কলিদেবের সাহায্যে নানা ক্লেশ দিতে 

রে 
| শচশী। ভগবন্, তা ভগবত পার্্বতীকে 
। এ কথা কে বললে? 
|  নার। ভগ্গবতী এ কথা রাঁত দেবীর মুখেই 
। শ্রবণ করেছেন। 
ৃ শচশ। (স্বগত) কি সব্বনাশ! এ দনম্টা 
' রাঁতির ি কিছহমান্র লজ্জা নাই? এমন কথাও 
। কি মহেশ্বরীর কর্ণগোচর করা উচিত? 

(প্রকাশে) দেবার্ধ, তা ভগবতী এ কথা শুনে 
ণক আদেশ করেছেন ? 

নার। ভগবতাীর এই ইচ্ছা যে আপনারা এ 
' বিষয়ে ক্ষান্ত হয়েন। 
| শচী। ভাল, তা যেন হলেম। কন্তু এখন 
। পদ্মাবতীই বা কোথায় আর ইন্দ্রনীলই বা 
চি পদু০০০ 

নার। (সহাস্য বদনে) তল্লিমিত্তে আপানি 
| চিন্তিত হবেন না। রাজমাহষী পদ্মাবতন 
| এক্ষণে তমসা নদীতীরে মহার্ধ আঁঙ্গরার 
আশ্রমে বাস কচ্যেন। 

শচী! (স্বগত) হায়! আমার এত পাঁরশ্রম 
ক তবে বৃথা হলো? আর অবশেষে রাঁতই 
1 জিতলে! তা কার ক? ভগবতী 1গারজার 
৷ আজ্ঞা উল্লঙ্ঘন করা কার সাধ্য” শ্রোতস্বতাঁর 
পথ রুদ্ধ কত্যে কে পারে ? 

নার। আম মহাদেবীর আজ্ঞনুসারে 

যতীন্দ্র আঙ্গরার আশ্রমে গমন কত্যে 

| আকাঙ্ক্ষা কার, অতএব আপনারা আমাকে 

এক্ষণে বিদায় করুন। 
মূর' ভগবন্, আপনি আমাকে সেখানে 

৷ সঙ্গে লয়ে চলুন । ৰ 
ূ শচ। চলুন, আমিও আপনাদের সঙ্গে 
যাই। রেম্ভার প্রাতি) রম্ভা, তুই এখন 
অমরাবতীতে যা। আম একবার যোগবর 
আঁঙ্গরার আশ্রম থেকে আঁস। 
রম্ভা * যে আজ্জে। 

ভিত সো 

শাশেস্পা  ি 



৩০০ 

আমি আর এখানে একলা থেকে কি করবো 2 
যাই, দেখিগে, নন্দনকাননে এখন কি হচ্যে ? 

[ প্রস্থান। 

দ্বিতীয় গভগ্ুক*' 

তমসা নদীতশরে মহার্ধ আঁঙ্গারার আশ্রম 

পদ্মাবতী এবং গৌতমীর প্রবেশ 

গোৌতি। বংসে, তুমি এত অধাীরা হইও না। 
তোমার প্রাণে*শবর আত ত্বরায়ই তোমার নিকটে 
আসবেন, তার কোন সন্দেহ নাই। ভগবান্ 
আঙ্গরা তোমার এ প্রাতকৃল দৈব শান্তির 
নামত্তে এক মহাযজ্ঞ আরম্ভ করেছেন 

পদ্মা। ভগবাতি, আমি কি সে শ্রীচরণের 
আর এ জল্মে দর্শন পাব। (রোদন ।) 

গোতি। বংসে, তুমি শান্ত হও, মহর্ধর 
যজ্ঞ কখনই নিম্ফল হবার নয়। 

পদ্মা । ভগবতি, আপনি যা আজ্ঞা কচ্যেন 
সে সকলই সত্য, কিন্তু আম এ নিব্বোধ 
প্রাণকে কেমন করে প্রবোধ দি। হায়! এ কি 
আর এখন কোন কথা মানে? (রোদন ।) 

গোত। বংসে, বিবেচনা করে দেখ, এ 
আঁখল র্র্গান্ডে কোন বস্তুই চিরকাল শ্রীন্রষ্ট 
হয়ে থাকে না। বরধার সমাগমে জলহসনা 
নদী জলবতা হয়, _খতুরাজ বসন্ত বিরাজমান 
হলে লতাকুল মূকুলিতা ও ফলবতী হয়,_ 
কৃষপক্ষে শশঈর মনোরম কান্তি হ্রাস হয় বটে, 
কিন্তু আবার শক্রপক্ষে তার পূরণ হয়, _তা 
তোমারও এ যাতনা আত শীঘ্রই দূর হবে। 

নেপথ্যে । ভো শাঙ্গরব, ভগবতশ গৌতমী | 
কোথায় হে! দেখ, দুই জন আঁতাথ এসে এ | 
আশ্রমে উপস্থিত হয়েছে, অতএব তাদের যথা- । 
বাধ আতথ্য কর। | 

গোৌত। সে এনে আমি বিদায় হলেম। 

তুমি এই তরুর ছায়ায় 'কাণ্ংকালের 'নামত্তে 
বিশ্রাম কর। দেখ! ভগবতী তমসার নিম্মল 
সলিলে কমলিনী কি আনব্বচনীয় শোভাই 
ধারণ কর্যে বিকাশত হয়েছে, তা তোমার 
বিরহ-রজননও প্রায় অবসান হয়ে এলো । 

মধুসূদন রচনাবলশ 

পদ্মা। (স্বগত) প্রাণেশবর যে সংগ্রামে 

কিন্তু এ হতভাগনীকে কি আর তাঁর মনে 
আছে? দেঁর্ঘানশবাস পরিত্যাগ কারয়া) হে 
বিধাতঃ! আম পূর্বজল্মে এমন কি পাপ 
করোছিলেম যে তুম আমাকে এত দুঃখ দিলে। 
তুমি আমাকে রাজেন্দ্রনান্দিনী, রাজেন্দ্রগৃহিণন 
করেও আবার অনাথা যৃথভ্রষ্টা কুরাঁঙ্গণনর 
মতন বনে বনে ফেরালে। (রোদন ।) 

নেপথ্যে। প্রিয়সাঁখ, কৈ, তুমি কোথায় ? 
পদ্মা । (নেপথ্যাভিমুখে দৃষ্টিপাত করিয়া) 

কেন? এই যে আমি এখানেই আছ। 

€ বেগে সখীর প্রবেশ 

সখী । 'প্রয়সাঁখ- (রোদন ।) 
পদ্মা। (ব্যগ্রভাবে সখীঁকে আলিঙ্গন 

করিয়া) এ কিঃ কেন? কেন সাঁখ, কি 
হয়েছে 2 

সখী। (নরুত্তরে রোদন ।) 
পদ্মা । সাঁখ, কি হয়েছে তা তুমি আমাকে 

শীঘ্র করে বল? 
সখাী। 'প্রয়সাঁখ, মহারাজ আর্ধয মানবকের 

সঙ্গে এই আশ্রমে এসে উপাস্থত 
হয়েছেন। 

পদ্মা। (আঁভমান সহকারে) সাঁখ, তুমিও 
কি আবার আমার সঙ্গে চাতুরশ কত্যে আরম্ভ 

করলে ? 
সখাঁ। সে কি? প্রিয়সাখ, আম কি তা 

কখন পার? এ দেখ, ভগবত গোৌতমণ 
মহারাজ আর আর্ধ্য মানবককে লয়ে এঁদকে 
আসূচেন। কেমন, আমি সত্য না িথ্যা 
বলোছ ? (নেপথ্যাভিমখে অবলোকন করিয়া) 
আহা! মহারাজের মুখখান দেখলে, বোধ হয়, 
যে উন তোমার বিরহে আত দুঃখে কালযাপন 
করেছেন। 

পদ্মা। (নেপথ্যাভিমুখে অবলোকন কাঁরয়া) 
ক আশ্চর্য্য! সাঁখ, তাই ত। বিধাতা কি তবে 
এত 'দনের পর আমার প্রাতি যথার্থই অনুকূল 

[প্রস্থান। ; হলেন।১* রোজার প্রাতি লক্ষ্য কারয়া) হে 

১৭ শকুন্তলা নাটকের সপ্তমাঞ্ষের আদর্শে পাঁরকল্পিত। 
১৮ শকুন্তলার নিম্নোদ্ধৃত বাক্যের প্রত্যক্ষ অনূসরণ-_ 

“হিঅঅ+ সমস্সস সমস্সস। পাঁরচ্চন্তমচ্ছরেণ অপুআম্পিদমৃহি দেব্বেণ।” 



পদ্মাবতী নাটক 

জশীবিতেশ্বর, আপনার 'ি এত দিনের পর এ. 
হতভাগিনী বল্যে মনে পড়লো? (রোদন ।) 

সখাঁ। প্রিয়সাঁখ, চল, আমরা এ বৃক্ষ- 
বাটিকায় গিয়ে দাঁড়াই। মহারাজকে তোমার 
সহসা দর্শন দেওয়া উচত হয় না। 

[ উভয়ের প্রস্থান। 

রাজা ও 'বিদূষকের সাঁহত গৌতমীর পুনঃপ্রবেশ 

গৌোত। হে নরে*বর, তার পর ক 
হলো? 

রাজা। ভগবাতি, তার পর আমি রাজ- 

মাহীর কোনই অন্বেষণ না পেয়ে যে কি: 
পর্যন্ত ব্যাকুল হলেম, তা আর আপনাকে কি 
বল্বো। আর এ দুরূহ শোকানল সহ্য কত্যে : 
অক্ষম হয়ে, রাজমল্ত্রীর উপর রাজ্যভার অর্পণ ' 
করে. এই আমার চিরাপ্রয় বয়স্যের সহিত তীর্থ 
পর্যযটনে যাত্রা কল্যেম। 

গৌতি। হে নরনাথ, আপাঁন এ বিষয়ে 
আর উদ্বিগন হবেন না। রাজমাহষী এই | 
আশ্রমেই আছেন। 
আপন দহতার ন্যায় পরম স্নেহ করেন। আর 
তাঁর আগমনাবাধ বহু যত্বে তাঁর রক্ষণাবেক্ষণ 
করেছেন। 

রাজা । ভগবাঁতি, সে সকল বৃত্তান্ত আম 
দেবার্ধ নারদের মুখে বিশেষরূপে শ্রুত আছি। 

বিশাল বৃক্ষের সমীপে গমন কল্যে, তরুবর 
কি শরণদানে পরাঙ্মুখ হয়ে, তাকে নিরাশ 
করেন 2 ভগবান্ আঁঙ্গরা খাঁষকুলের চূড়ামণি, 
তা তান যে এরুপ ব্যবহার করবেন, এ কিছ 
বড় অসম্ভব নয়। 

গৌত। হে পৃথবীশবর, আপাঁন এই শিলা- 
তলে ক্ষণেক কাল উপবেশন করূন আম গিয়ে ' 
রাজমহিষীকে এখানে লয়ে আসি। 

রাজা। ভগবাতি, আপনার যা আজ্জা। 
গোত। আর আপনার এ আশ্রমে শুভা- 

গমনের সংবাদও মহার্ধর নিকট প্রেরণ করা 
উঁচিত। অতএব আম কাণ্চংকালের 'নামত্তে 
বিদায় হলেম। 

[ প্রস্থান। 
রাজা। ডেপবেশন করিয়া) সখে, যেমন 

তপনতাপে ঠতাঁপত জন সুশীতল তরদচ্ছায়া 

মহার্য আঁঞ্গরা তাঁকে 

৩০১ 

, পেলে পূর্্বতাপ বিস্মৃত হয়, আমারও আজ 
৷ আঁবকল তাই হলো। 

[বদ । আজ্ঞা, তার আর সন্দেহ কি? এত 
৷ দিনের পর আমাদের শডগ্গাখানি ঘাটে এসে 
লাগুলো। কিন্তু এ ঘাটটা আমাকে বড় ভাল 

। লাগছে না। 

| রাজা । কেন. বল দোখ? 
1 ীবদু। বয়স্য, এ ম্ানর আশ্রম, এখানে 

' সকলেই হাঁবষ্য করে; তা আমরাও ক একা- 
হারা হয়ে আবার মারা পড়বো 2 
| রাজা । কেন? তুম ত আর সন্ন্যাসধর্ম্ম 
অবলম্বন কর নাই, যে তোমাকে একাহারে 

 থাকৃতে হবে? 
আকাশে । কোমল বাদ্য।) 
রাজা । (গান্রোখান করিয়া সচাঁকতে) এ 

কিঃ আহা! কি মধুর ধ্যান! সখে, আম যে 
দিন মায়ামগের অনুসরণ করে বিন্ধ্যাচলে দেব- 

| উপবনে উপাস্থিত হয়েছিলেম, সে দিনও 
আকাশে এইব্ুপ কোমল বাদ্য শনেছিলাম। 

বিদূ। (নেপথ্যাঁভমূখে অবলোকন 
 কারয়া সতরাসে) কি সর্বনাশ! 
' রাজা। কেন? কি হলো? 
. বিদূ। মহারাজ! চলুন, আমরা এখান 
। থেকে পালাই। এঁ দেখুন, এ আশ্রমবনে 
৷ দাবানল লেগেছে। উঃ! কি ভয়ঙ্কর শখা! 
| রাজা । (অবলোকন করিয়া) সখে, ও ত 
দাবানল নয়। 

বিদ.। বলেন কি? মহারাজ, এ দেখুন, 
সব গাছ পালা একেবারে যেন ধু ধ. করে জলে 
উঠ্ছে। 

রাজা। কি হে সখে, তুমি অন্ধ হলে না 
| কি? 
'. শীবদূ। বয়স্য, তবে ও কিঃ 
।  রাজ'। খরা সকল দেবকন্যা। তা গুরাও 

। অশ্নিশিখার মতন তৈজস্বিনী বটেন। (অব- 
' লোকন কাঁরয়া সানন্দে) কি আশ্চর্য্য! এই 
যে শচী দেবাঁ, যক্ষে*বরী, আর রাতি দেবী 
আমার প্রেয়সীকে লয়ে এ 'দকে আসূচেন। 
হে হদয়! তুমি যে এত দন এ পূর্ণশশখর 
অদর্শনে 'বদীর্শ হও নাই এই আশ্চর্য্য! 
(অগ্রসূর হহ্য়া) এ দাস আপনাদগের শ্রীচরণে 
প্রণাম. কচ্যে। প্রেণাম।) 



৩০২ 

শচী, মুরজা, রতি, গৌতম", পদ্মাবতাঁ, সখা, 
'নারদ এবং আঞ্গিরার প্রবেশ 

সকলে । মহারাজের জয় হউক। 
নার। হে মহাঁপতে, যেমন মহর্ষি 

বাল্মীকির পুণ্যাশ্রমে দাশরাথ ভগবত 
বৈদেহীকে প্রাপ্ত হন, আপনিও অদ্য তদ্রুপ 
মহিষী পদ্মাবতঁকে এই স্থলে লাভ 
কল্যেন। 

অহ্গি। হে নরশ্রেম্ত, আপনার বাহুবলে 
খাঁষকুলের সব্ব্ব্ই কুশল। অতএব আপানি 
পুরসকারস্বরূপ এই স্ত্ীরত্রটি গ্রহণ করুন। 

শচী। (রাজার হস্তে পদ্মাবতীর হস্ত 
প্রদান করিয়া) হে নরনাথ, আপাঁন অদ্যাবধি 
নিঃশঙ্কচিত্তে রাজসুখভোগে প্রবৃত্ত হউন। 

আকাশে । গীত। 

[ বেহাড়া- পোস্তা |] 

সুমাত ভূপাঁতি অতি, তুমি ওহে মহারাজ। 
সুখে থাক ধনে মানে, রিপ্গণে দিয়ে লাজ। 

পাইলে হারা নাঁধ, 
সি 

বাসনা পূর্ণ হলো, সুখে কর রাজকাজ। 

মধুসূদন রচনাবলী 

হয়ে সৃবিচারে রত, 
কর বহু যশোলাভ, 

যেমন শোভে ক্ষতি, তারাপাঁত 'দবজরাজ ॥৯৯ 

পুজ্পবৃষ্টি 

সকলে । রাজমহিষী চরাবজয়িনী হউন। 
নারদ। (রাজার প্রাতি) আমও আশাঁষ করি, 
শুন নরপাঁতি।_ 

সুখে সদ্ঘ কর বাস অবনী-মন্ডলে, 

ধম্মপথগামী যথা ধম্মের নন্দন 
পৌরব। চরমে লভ স্বর্গ ধরম্মবলে ৷ 
5554 প্রীত) যশঃসরে চিররুচি 

কমালনীরূপে 
ভি 
যযাঁতির প্রণাঁয়ন দৈত্যরাজবালা 
শম্মন্ঠা যেমাতি। তার সহ নাম তব 
গাঁথুক গৌড়ীয় জন কাব্যরত্বহারে, 
মুকুতা সহ মুকুতা গাঁথে লোক যথা ।২০ 

ইতি পণ্চমাত্ক 

যবানকা পতন 

* নাত/সমাস্৩তে সঙ্গত সংযোজন সংস্কৃত শ।ঞ/এশৃতির একটি বৈশিষ্ট্য বলে চিহিত। 

নাটকের সমাপ্তির ২০ কালিদামের শকুন্তলা ভরতবাক্যের আদর্শে এই স্বস্তিচন রূচিত। 



কষকুমারী নাটক 
পুরষ-চরিত্র 

ভীমাসংহ উেদয়পুরের রাজা)। বলেন্দ্রীসংহ রোজভ্রাতা)। সত্যদাস রোজমন্ত্রী)। জগতাঁসংহ জেয়পুরের 
রাজা)। নারায়ণ "মশ্র রোজমল্রর)। ধনদাস রোজসহচর)। ভৃত্য, রক্ষক, দূত, সন্ব্যাসী, ইত্যাদি । 

স্মী-চারত্ 

অহল্যা দেবী ভেঈমাঁসংহের পাটে*বরী)। কৃষ্ণকুমারী ভেৌমাঁসংহের দুহিতা)। 
তপাঁস্বনী। 'বিলাসবতী। মদানিকা। 

রাজা। আঃ কি আপদ! তোমরা রাজা। তবে সংবাদ কি” বল দোঁখ? 
পুরি ৩০৮৪ ধন। (সহাস্য বদনে)ট মহারাজ, এ 

দেবে নাঃ তুমিই যা হয় একটা শাববেচনা ; নকুঞজবনের প্রায় সকল ফলেই আপনার এক 
করগে না। একবার মধুপান করা হয়েছে, নৃতনের মধ্যে 

মন্ত্রী। মহারাজ, অনন্তদেবই পাঁথবার | কেবল ভেরেন্ডা, ধূতুরা প্রভাতি গোটা কতক 
ভার সব্ব্দা সহ্য করেন। তা আপাঁন এতে | কদর্য ফুল বাঁক আছে । কৈঃ জয়পুরের মধ্যে 
বরন্ত হবেন না। মহারাজের উপয্স্ত স্তীলোক ত আর একটিও 

রাজা । হা! হা! মাল্লিবর, অনন্তদেবের | দেখতে পাওয়া যায় না। 

সঙ্গে আমার তুলনাটা কি প্রকারে সঙ্গত হয় ? রাজা। সে কি হে? সাগর বাঁরশন্য হলো 
তান হলেন দেবাংশ, আমি একজন ক্ষ ! নাক? 
_-এ সকল না হলে আমার জীবন রক্ষা করা ধন। আর, মহারাজ! এমন অগস্ত্য 
মনুষ্য মান্র, আহার, নিদ্রা, সময়াবশেষে আরাম | আঁবশ্রা“ত শুষতে লাগলে, সাগরে কি আর 
দুদ্কর। তা দেখ, আমার এখন কি অলস | বাঁর থকে ১ 
ইচ্ছা হচ্যে। এ সকল পত্র না হয় সন্ধ্যার পর রাজা। তবে এখন এ মেঘবরের উপায় কি, 
দেখা যাবে, তাতে হানি কি? যবনদল কিম্বা ! বল দোঁখ? 
মহারান্ট্রের সৈন্য ত এই মুহুর্তে এ নগর ধন। আজ্ঞা, তার জন্যে আপন চিন্তিত 

1 

প্রথমাঙক |. মন্নী। (্বগত) সব প্রতুল হলো-আর 
| কঃ একে মনসা, তায় আবার ধূনার গন্ধ! 

রর রি | এ কর্্মনাশাটা থাকতে দেখাঁছ কোন কম্মহ 
জয়পুর, রাজগৃহ | হবে না। দর হোক! এখন যাই। আনিচ্ছক 

এ রিডার | 

আরুমণ কত্যে আসূচে না হবেন না। এ পথবীতে একটা ত নয় সাতটা 
| সাগর আছে! 

সিজার ০ রাজা । ধনদাস, তোমার কথা শুনে আমার 
আরে, দনদাস? এস, এস, তবে ভাল আছ মনটা বড় চণ্চল হয়ে উঠলো। তবে এখন উপায় 

ত? | কি, বল দোখি? 
ধন। আজ্ঞা, এ. অধান সিকালি ধন। আজ্ঞা, উপায়ের কথা পরে নিবেদন 

চিরদাস। আপনার শ্রীচরণপ্রসাদে এর কি 0285 অগ্নে এই চিন্রপটখাঁনর প্রাত 
অমঙ্গল আছে £ দৃঁষ্টপাত কব্ুন দোখ। এখানি একবার 

১পোৌরাশক অগস্ত্যকাহনীর উল্লেখ। 
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আপনাকে দেখাবার নামত্তেই আমি এখানে 
আনলেম। 

রাজা । (চত্রপট অবলোকন কাঁরয়া) বাঃ, এ 
কার প্রাতিমূর্ত হে; এমন রূপ ত আম কখন 
দেখি নাই। 

ধন। মহারাজ, আপনি কেন? এমন রুপ, 
বোধ হয়, এ জগতে আর কেউ কখন দেখে 
নাই। 

রাজা। তাই ত! আহা! কি চমৎকার রুপ! ! 
ওহে ধনদাস, এ কমাঁলনীট কোন্ সরোবরে ৷ 
ফুটেছে, আমাকে বলতে পার? তা হলে আম 
বায়্গাততে এখনই এর নিকটে যাই। 

ধন। মহারাজ, এ বিষয়ে এত ব্যস্ত হলে 
কি হবে? এ বড় সাধারণ ব্যাপার নয়। এ সুধা 
চন্দ্রলোকে থাকে । এর চার দিকে রুদ্রচক্র 
অহার্নীশ ঘুরছে । একাঁট ক্ষুদ্র মাছও এর ; 
নিকটে যেতে পারে না। 

রাজা। কেন? বুস্তান্তটা কি. বল দেখ 
শন 2 

ধন। আজ্ঞা, মহারাজ-_ 
রাজা। বলই না কেনঃ তায় দোষ কিঃ 
ধন। মহারাজ, ইনি উদয়পদরের রাজ- 
দুহতা- এর নাম কৃষ্ককুমারী ! 

রাজা। (সসম্দ্রমে) বটে! পেট অবলোকন 
কাঁরয়া) ধনদাস, তুমি যে বলছিলে এ সুধা 
চন্দ্রলোকে থাকে, সে যথার্থই বটে। আহা! যে 

মহদ্বংশে শত রাজাঁসংহ জন্ম গ্রহণ করেছেন; 
যে বংশের যশঃসৌরভে এ ভারতভূঁমি চির 
পারপূর্ণ; সে বংশে এরূপ অনুপমা কামিনীর 
সম্ভব না হলে আর কোথায় হবে? যে বিধাতা 
নন্দনকাননে পাঁরজাত পুষ্পের সৃজন 
করেছেন, তিনিই এই কুমারীকে উদয়পুরের । 
রাজকুলের ললামরূ্পে সান্ট করেছেন। আহা, 
দেখ, ধনদাস-_ 

ধন। আজ্ঞা করূন। 
রাজা। তুমি এ বংশনিদান বাপ্পা রায়ের 

যথার্থ নাম কি, তা জান তঃ 
ধন। আজ্ঞা না। 
রাজা । সেমহাপুরুষকে লোকে আদর করে 

বাপ্পা নাম দিয়াছিল; তাঁর যথার্থ নাম 
শৈলরাজ। আহা! তিনি যে শৈলরাজ, তা এ 
চিন্রপটখানি দেখলেই বিলক্ষণ জানা যায়! 

| ধন। কেমন করে, মহারাজ ? 
| রাজা। মর্ মূর্খ! ভগবতী মন্দাকিনী 
| শৈলরাজের গৃহে জল্ম গ্রহণ করেন 'কি 
নাঃ 
। . ধন। (স্বগত) মাছ ভায়া টোপটি ত 
! গিলেছেন। এখন একে কোন ক্রমে ডাঙায় 
৷ তুলতে পাল্যে হয়! 
।. রাজা । দেখ, ধনদাস! 
| ধন। আজ্ঞা করুন, মহারাজ! 
| রাজা। তুমি এ চিন্রপটখানি আমাকে 
| দাও-_ 

| ধন। মহারাজ, এ অধীন আপনার ক্লীত 
। দাস; এঁর যা কছ, আছে, সে সকলই মহা- 
রাজের। তবে কি না-তবে কি না 
| রাজা। তবে কি, বল? 
৷ ধন। আজ্ঞা, এ চিন্রপটখানি এ দাসের নয়; 
৷ তা হলে মহারাজকে এক্ষণেই দিতেম। উদয়পুর 
। থেকে আমার একজন বান্ধব এ নগরে 

। এসেছেন। তিনিই আমাকে এ চিন্রপটখানি 
৷ বিক্রয় কত্যে দিয়েছেন। 
| রাজা । বেশ ত। তোমার বাম্ধবকে এর 

৷ উাচত মূল্য দিলেই ত হবে? 
| ধন। (স্বগত) আর যাবে কোথা? এইবার 
ফাঁদে ফেলোছি। (প্রকাশে) আজ্ঞা, তা হবে না 
কেন? তিনি বিক্য় কত্যে এসেছেন: যথার্থ 
৷ মুল্য পেলে না দেবেন কেন? তবে কি না, 
তিনি যে মূল্য প্রার্থনা করেন, সেটা কিছ: 
| আঁধক বোধ হয়। 

ৃ রাজা । ধনদাস. এ িন্রপটখানি একাঁট 
৷ অমূল্য রঙ্। ভাল, বল দৌখ, তোমার বান্ধব 
৷ কত চান? 
| ধন। স্বেগত) অমূল্য রত্ব বটে? তবে 
আর ভয় কিঃ (প্রকাশে) মহারাজ, তিনি বিশ 

| সহস্র মদ্রা চান। এর কমে কোন মতেই "ক্রয় 
। কত্যে স্বীকার করেন না। অনেক লোকে তাঁকে 

কন্তু তাতে 1তাঁন__ 
রাজা। ভাল, তবে তান যা চান তাই 

দেওয়া যাবে। আমি কোষাধ্যক্ষকে এক পন্ন 'দ; 
তুমি তার কাছ থেকে এ মুদ্রা লয়ে তোমার 
বন্ধুকে দিও। কৈ? এখানে যে লিখবার কোন 
উপকরণ নাই। 



কৃষকুমারী নাটক 

আম ' 'দতে ব্যগ্র ছিলেন, আপনার নাম শুনলে ধন। মহারাজ, আজ্ঞা করেন ত 
এখনই সব এনে প্রস্তৃত করে 'দি। 

রাজা। তবে আন। 
ধন। যে আজ্ঞা, আম এলেম বলে। 

[ প্রস্থান। 
রাজা। (স্বগত) মহারাজ ভশমাঁসংহের যে 

এমন একাঁট সন্দরী কন্যা আছে তা ত আমি 
দবখ্নেও জানতেম না। হে রাজলক্ষিন, তুমি 
কোন্ খাঁষবরের আঁভশাপে এ জলাধতলে 
এসে বাস কচ্যো ?২ 

মসীভাজন প্রভাতি লইয়া ধনদাসের পুনঃপ্রবেশ 

ধন। মহারাজ, এই এনোছ। (রাজার 
উপবেশন এবং 'লাঁপকরণ- স্বগত) "মন্তণার 

প্রথমেই ত ফল লাভ হলো। এখন দেখা যাক, 
শেষটা কিরূপ দাঁড়ায়। কৌশলের নটি হবে 
শা। তারপর আর িছু না হয়. জানলেম 
যে চোরের রান্রবাসই লাভ! আর মন্দই বা 
কিঃ কেন ব্যয় নাই অথচ িলক্ষণ লাভ 
হলো ? 

রাজা। এই নাও। পেব্রদান।) 

ধন। মহারজ, আপান স্বয়ং দাতা কর্ণ! 
রাজা । তুমি আমাকে যে অমূল্য রত 

প্রদান কল্লে, এতে তোমার কাছে আম চর- 
বাধিত থাকলেম। 

৩০৫ 

' মহারাজ ভীমসেনও সেইরৃপ হবেন ।ৎ 
রাজা । হাঁ_উদয়পুরের রাজসংসারে আমার 

পূর্বপুরুষেরা বিবাহ করেন বটে; কিন্তু 
মহারাজ ভীমসেন নিতান্ত আভমানী, যাঁদ 
তানি এ বিষয়ে অসম্মত হন. তবে ত আমার 
আর মান থাকবে না। 

ধন। মহারাজ, আপাঁন সর্যাবংশচূড়ামাণি! 
মহোদয় ব্যান্তরা আপনাদের গুণাঁবষয়ে প্রায়ই 

_ আত্মীবস্মৃত। এই জন্যে আপাঁন আপন 
. মাহাত্্য জানেন না। জনক রাজা বক 
দাশরাথকে অবহেলা করোছিলেন 75 

রাজা। (ঁচন্তা করিয়া) আচ্ছা _তুমি এক- 
বার মান্তিবরকে ডাক দোঁখ। 

ধন। যে আজ্ঞা, মহারাজ। 
 প্রস্থান। 

রাজা। (স্বগত) দোঁখ মন্ত্র কি মত 
হয়। এ বিষয়ে সহসা হস্তক্ষেপ করাটা 
উচিত নয়। আহা, যাঁদ ভীমাঁসংহ এতে সম্মত 
হন, তবে আমার জন্ম সফল হবে। 

: উেপবেশন।) 

মন্ত্রীর সাঁহত ধনদাসের পুনঃপ্রবেশ 

মন্ত্রী। দেব, অনুমাত হয় ত. এ পনর 
। কখাঁন রাজসম্মখে পাঠ কাঁর। 

ধন। মহারাজ, আম আপনার দাস মান্র! 
দেখুন মহারাজ, আপাঁন যাঁদ এ দাসের কথা 
শোনেন, তা হলে আপনার অনায়াসে এ 
স্তীরত্রাট লাভ হয়। 

রাজা। (উঠিয়া) বল কি. ধনদাস? আমার ৷ 
[ক এমন অদ্ট হবে ? 

ধন। মহারাজ, আপাঁন উদয়পুরের রাজ- 
কৃমারীর সঙ্গে পাঁরণয় ইচ্ছা প্রকাশ করবা- 
মাত্রেই, আপনার সে আশা ফলবতী হবে, 
সন্দেহ নাই। আপনার পূর্বপুরুষেরা এ বংশে 
অনেক বার ববাহ করেছেন; আর আপনি 
কুলে, মানে, রূপে, গুণে সব্বপ্রকারেই কুমারী 
কৃষ্ণার উপয্যন্ত পান্ন। যেমন পণ লদেশের ঈশবর 
দ্রুপদ তাঁর কৃফকাকে পৌরবকুলতিলক পার্থকে 

| 

রাজা। (সহাস্য বদনে) না, না! ও সব 
সন্ধ্যার পরে দেখা যাবে। এখন বসো। তোমার 
সঙ্গে আমার অন্য কোন কথা আছে। 

মল্পী। (বোঁসয়া) আজ্ঞা করূুন। 
রাজা । দেখ, মন্তিবর,মহারাজ ভশমাসংহের 

ক কোন সন্তান সন্তাতি আছে 2 
মন্তী। আজ্ঞা, হাঁ আছে। 
রাজা। কয় পহভ্র,কয় কন্যা, তা তুম জান? 
মন্ত্রী। আজ্ঞা না, এ আশীীব্বাদক কেবল 

রাজকুমারী কৃষ্ণার নাম শ্রত আছে। 
ধন। মহাশয়, রাজকুমারী কৃষ্ণা 

পরম সুন্দরী? 
মন্ত। লোকে বলে যে যাজ্ঞসেনন" স্বয়ং 

পুনরায় ভূমন্ডলে অবতনর্ণা হয়েছেন! 

নাকি 

২দূরবাসার আভিশাপে লক্ষী স্বা্রষ্ট হয়ে সম্্রতলে গিয়ে বাস করতে লাগলেন। সমুদ্রমল্থনের 
কালে তান আবার স্বর্গে ফিরে এলেন। 

* মহাভারতীয় প্রস্গের উল্লেখ । 
মধু--২০ 

৪ রামায়ণ-কাঁহনীর উল্লেখ । « যাজ্ঞসেনী- দ্রৌপদী । 
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ধন। তবে মহাশয়, আপনি আমাদের 
মহারাজের সঙ্গে এ রাজকুমারীর বিবাহের 
চেষ্টা পান না কেন? মহারাজও ত স্বয়ং নর- 
নারায়ণ অবতার ! 

মন্ত্রী। তার সন্দেহ কি? তবে ক না 
এতে যতাকণ্টিং বাধা আছে। 

রাজা। ক বাধা? 
মন্ত্রী । আজ্ঞা, মহারাজ, মরূদেশের* মৃত 

অধিপতি বীরসিংহের সঙ্গে এই রাজকুমারীর 
পারণয়ের কথা উপস্থিত হয়োছল ; পরে তিনি 
অকালে লোকান্তর প্রাপ্ত হওয়াতে, সে ক্রিয়া 
সম্পন্ন হয় নাই। আম পরম্পরায় শুনোছি যে, 
সে দেশের বর্তমান নরপাঁতি মানাসংহ নাক 
এই কন্যার পাঁণগ্রহণ কত্যে ইচ্ছা করেন। 

রাজা। বটে? বামন হয়ে চাঁদে হাত! এই 
মানাসংহ একটা উপপত্বীর দত্তক পনত্র, এ কথা 
সব্বন্র রাম্ট্র। তাএ আবার কৃষ্ককুমারীকে বিবাহ 
কত্যে চায়? ক আশ্চর্য্য! দ:রাত্মা রাবণ কি 
বৈদেহীর উপযুক্ত পান্র 2" দেখ, মান্ত্ি, তুমি 
এই দণ্ডেই উদয়পুরে লোক পাঠাও আম এ 
রাজকন্যাকে বরণ করবো । (উঠিয়া) মানাসংহ 
যাঁদ এতে কোন অত্যাচার করে, তবে আম 
তাকে সমুচিত প্রাতিফল না দিয়া ক্ষান্ত পাব 
না! 

মন্তী। ধর্মাবতার, এ কি ঘরাও 'ববাদের 
সময়? দেখুন, দেশবোৌরদল চতীদ্রকে দিন 
দন প্রবল হয়ে উঠছে। 

রাজা । আঃ, দেশবৈরিদল ! তুমি যে দেশ- 
বোরদলের কথা ভেবে ভেবে একেবারে বাতুল 
হলে! এক যে 'দল্লীর সম্রাট, তিনি ত এখন 
শবষহশীন ফণী। আর যাঁদ মহারাষ্ট্রের রাজার 
রথা বল, সেটা ত নিতান্ত লোভ । যত্াকাণ্িং 
অর্থ পেলেই ত তার সন্তোষ।” তা যাও 
তুমি এখন যথাবাধ দূত প্রেরণ করগে। 
মানাসংহের ক সাধ্য যে, সে আমার সঙ্গে । 
বিবাদ করে? 

ধন। (জনাল্তিকে) মহারাজ, এ দাসকে 
পাঠ'লে ভাল হয় না? 

রাজা। (জনান্তকে) সে ত ভালই হয়। 
তুমি একজন সদ্বংশজাত ক্ন্রিয়, তোমার । 

মধূস্দন রচনাবলী 

যাওয়ায় হানি কি 2 প্রেকাশে) দেখ, মীল্দ. তুমি 
ধনদাসকে উদয়পুরে পাঠায়ে দাও। 

মন্ত্ী। যে আজ্ঞা, মহারাজ। (ধনদাসের 
প্রাতি) মহাশয়, আপাঁন তবে আমার সঙ্গে 
আসুন। এ বিষয়ে যা কর্তব্য সেটা স্থির করা 
যাকগে। 

রাজা । যাও, ধনদাস, যাও। 
ধন। যে আক্তা, মহারাজ । 

| মল্মী এবং ধনদাসের প্রস্থান। 

রাজা। (পারিক্মণ করিয়া স্বগত) আহা, 
এমন মহাহ্ রত্ব ক আমার ভাগ্যে আছে ১ তা 
দোখ, শবধাতা কি কবেন। ধনদাস অত্যন্ত 
সচতুর+মানুষ : ও যাঁদ সচারুর্পে এ কম্মটা 
নব্্বাহ কত্যে না পারে, তবে আর কে পারবে 2 

ধনদাসের পুনঃপ্রবেশ 

ধন। মহারাজ,_ 
রাজা। ক হে, তুমি যে আবার ফিরে 

এলে? 
ধন। আজ্ঞা, মন্ত্রী মহাশয়ের সঙ্গে আমার 

একটা কথার এঁক্য হচ্যে না। তারই জন্যে 
আবার রাজসম্মখে এলেম । 

রাজা। কি কথা? 
ধন। আজ্জা, এ দাসের বিবেচনায় কতক- 

গুল সৈন্য সঙ্গে নিলে ভাল হয়: কিন্তু মন্ত্রী 
এতে এই আপাঁন্ত করেন যে, তা কত্যে গেলে 
অনেক অর্থের ব্যয় হবে! 

রাজা । হা! হা! হা! বৃদ্ধ হলে লোকের 
এমনি বাঁদ্ধিই ঘটে! তবে মল্লীর ইচ্ছা যে তুমি 

' একলা যাও 2 

ধন। আজ্ঞা, এক প্রকার তাই বটে। 
রাজা। ক লজ্জার কথা! একে ত মহ7রাজ 

ভশমসেন অত্যন্ত আঁভমানস, তাতে এ বিষয়ে 
| যাঁদ কোন ত্রুটি হয়. তা হলেই বিপরীত ঘটে 
উঠবে। 

ধন। আজ্ঞা, তার সন্দেহ ক৮₹ এ দাসও 

(তাই রহিল 
রাজা। আচ্ছা তুমি মন্ত্রীকে এই কথা 

বলগে, তান তোমার সঙ্গে এক শত অশব, 
পাঁচটা হস্তী, আর এক সহম্ত্র পদাতিক প্রেরণ 

শা শত পাপপ্প্পাটি টিপিপি পপ িকশিশ্্াাশ শশা শি শী সা 2 পট শীট শশিপাশশা 

* মর্দেশ- মারবার। ৭ বামায়ণ-কাহিনশর প্রসঙ্গ । *এতিহাসিক প্রসঙ্গ । 
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করেন। এ বিষয়ে কৃপণতা কল্যে কায : প্রাপতামহও এমন বহুমূল্য মাঁণ কখন দেখেন 
হবে না। 

ধন। মহারাজ, আপনি প্রতাপে ইন্দ্র, ধনে 
কুবের, আর বাুদ্ধিতেও স্বয়ং বৃহস্পাঁতি 
অবতার ! বিবেচনা করে দেখুন, যখন সরপাঁতি 
বাসব সাগর মন্থন কর্যে অমৃতলাভের বাসনা 
করোছলেন৯*, তখন কি তানি সে বৃহৎ ব্যাপারে 
একলা প্রবৃত্ত হয়েছিলেন 

রাজা । দেখ. ধনদাস,._- 
ধন। আজ্ঞ করুন-_ 
রাজা। যেমন নলরাজা রাজহংসকে 

দময়ন্তীর 'নকটে দূত করে পাঁঠিয়োছলেন, 
আঁমও তোমাকে তেমাঁন পাঠাচ্ছি।৯ দেখ, 
ধনদাস, আমার কর্ম যেন 'নম্ফল না হয়। 

ধন। মহারাজ. আপনার কর্ম সাধন কত্যে 

যদ প্রাণ যায়, তাতেও এ দাস প্রস্তুত: কিন্তু 
রাজচরণে একটি নিবেদন আছে। 

রাজা। কঃ 
ধন। মহারাজ, নলরাজা যে হংসকে দূত 

করে পাঠিয়েছিলেন, তার সোনার পাখা ছিল: 
এ দাসের কি আছে মহারাজ 2 

রাজা। (সহাস্য বদনে) এই নাও। তুমি 
এই অঙ্গুরীটি গ্রহণ কর। 

ধন। মহারাজ, আপাঁন স্বয়ং দাতা কর্ণ! 
রাজা। তবে আর বিলম্ব কেন? তুমি 

মন্ত্রীর নিকট গিয়ে, অদ্যই যাতে যাত্রা করা 
হয়, এমন উদ্যোগ করগে। যাও, আর বিলম্ব 

' নাই! যা হৌক, ধন্য ধনদাস! 'কি কৌশলই 
শিখোঁছলে! জ্যোতির্বেত্তারা বলে থাকেন যে 

. গ্রহদল রাঁবদেবের সেবা কর্যে তাঁর প্রসাদেই 
তৈজঃ লাভ করেন: আমরাও রাজ-অনুচর; তা 
আমরা যাঁদ রাজপৃজায় অর্থলাভ না কার, তবে 

' আর কিসে করব? তা এই ত চাই! আরে, এ 

কালে কি নিতান্ত সরল হলে কাজ চলে! 
কখন বা লোকের মিথা গুণ গাইতে হয়; 
কখন বা অহেতু দোষারোপ কত্যে হয়; কারো 
বা দুটো অসত্য কথায় মনঃ রাখতে হয় আর 

' কারু কারু মধ্যে বা বিবাদ বাঁধয়ে দিতে হয়; 

, পরকালে- পরকাল কি? 

এই ত সংসারের 'নয়ম। অর্থাৎ, যেমন করো 
হোৌক, আপনার কার্য উদ্ধার করা চাই! তা 
না করে, যে আপনার মনের কথা ব্যন্ত করে 
ফেলে, সেটা কি মানুষ? হন! তার মন তো 
বেশ্যার দ্বার বল্যেই হয়! কান আবরণ নাই। 
যার ইচ্ছা সেই প্রবেশ কত্যে পারে! এরূপ 
লোকের ত ইহকালে অন্ন মেলা ভার আর 

পরকালে বাপ 
৩ 

 নব্বংশ-আর কি! হা! হা! যাই, অগ্রে ত 
 টাকাগুলো হাত কারগে; পরে একবার মন্ত্রীর 

করো না। আমি এখন িলাসকাননে গমন 
করি। 

ধন। (স্বগত) এখন তোমার যেখানে ইচ্ছা, 
গমন কর। আমার যা কর্ম তা হয়েছে। 

(পাঁরিক্রমণ) ধনদাস বড় সামান্য পান্র নন্। 
কোথায় উদয়পুরের একজন বাঁণকের চিন্রপট 
কৌশলক্রমে প্রায় বিনা মূল্যেই হস্তগত করা 
হলো; আবার তাই রাজাকে 'বক্য় করে বিলক্ষণ 
অর্থ সংগ্রহ করলেম! এ কি সামান্য বুদ্ধির 
কর্ম! হা! হা! হা! 'াবশ সহম্র মুদ্রা! 
হা! হা! হা! মধ্য থেকে আবার এই 
অঞ্গুরীঁটও লাভ হয়ে গেল! (অবলোকন 
কাঁরয়া) আহা! কি চমংকার মাঁণখাঁন! আমার 

৯পোরাগিক প্রসঙ্গ । 

কাছে যেতে হবে । আঃ, সেটা আবার এক বিষম 
কণ্টক! ভাল, দেখা যাক, মল্লীভায়ার কত 

বদ্ধ! 
[ প্রস্থান। 

দ্বিতয় গরাঞ্ক 

জয়পুর, বিলাসবতীর গৃহ 

1বলাসবত 

[বলা । (স্বগত) কি আশ্চর্য! মহারাজ 
যে আজ এত বিলম্ব কচ্যেন, এর কারণ ক? 
(দীর্ঘান্*বাস) ভাল-আঁম এ লম্পট জগং- 
সিংহের প্রাতি এত অনুরাগিণ হলেম কেন ? 
এ নবযৌবনের ছলনায় যাকে চিরদাস করবো, 
মনে করেছিলাম. পোড়া মদনের কৌশলে 
আমিই আবার তার দাস হলেম যে! আম 
শক পাখীর মতন আহারের অন্বেষণে জালে 
পড়লেম 2 তান না হলে রাজাকে না দেখে 

১০ মহাভারতের নল-দময়ল্তীর কাঁহনশর উল্লেখ । 



৩০৮ মধুসূদন 

আমার মনঃ এত চণ্চল হয় কেন? (ৌর্ঘ 

ধন*বাস) রাজার আসবার ত সময় হয়েছে; 
আমাকে আজ কেমন দেখাচ্যে কে জানে? 
(দর্পণের নিকট অবস্থাতি।) 

মদানকার প্রবেশ 

(প্রকাশে) ওলো মদনিকে, একবার দেখ্ ত, 
ভাই, আমার মুখখানা আজ আরাঁসতে কেমন 

দেখাচ্যে 2 
মদ। আহা, ভাই, যেন একটি কনকপদ্ম 

বমল সরোবরে ফুটে রয়েছে! তা ও সব 
মরূক গে যাক! এখন আমি যে কথা বলতে 

রচনাবলশ 

কথা শুনে কি কাঁদতে হয় £ মহারাজ ত আর 
তোমার স্বামী নন্, যে তোমার সতাঁনের ভয় 
হলো ? 

বিলা। যা, তুই এখন যা রোদন)। 
মদ। ও মা! এ কি? তোমার চক্ষের জল 

যে আর থাকে না! কি আপদ । আম যাঁদ, 
ভাই, এমন জ।নতেম, তা হলে কি আর এ কথা 
তোমাকে শোনাই ?-এ যে ধনদাস এ দিকে 
আসচে। দেখু. ভাই, তুমি যাঁদ এ বিষয় নিবারণ 
কত্যে চাও, তবে তার উপায় চেস্টা কর। কেবল 
চক্ষের জল ফেললে ক হবে? তোমার চক্ষের 
জল দেখে কি মহারাজ ভুলবেন, না ধনদাস 

. ডরাবে,ঃ এলেম, তা আগে মন দিয়ে শোন। 
বাবলা । ক, ভাই মহারাজ বাঁঝ 

আসচেন? 
মদ। আর মহারাজ! মহারাজ কি আর 

তোমার আছেন যে আসবেন ? 
বিলা। কেন? কেন? সেক কথাঃ কি 

হয়েছে, শুন 
মদ। আর শুনবে কি এ যে ধনদাস 

দেখচো. ওকে ত তুমি ভাল করে চেন না। ও 
পোড়ারমুখোর মতন বশবাসঘাতক মানুষ ক 
আর দুটি আছে ? 

[বলা । কেন? সে কি করেছে 
মদ। কি আর করবে? তুম যত দন তার 

উপকার করোছিলে, তত দন সে তোমার ছিল; 
এখন সে অন্য পথ ভাবচে। 

[বলা । বাঁলস্ কি লো? আম ত তোর 
কথা ছুই বুঝতে পাল্যম না। 

ম্দ। বুঝবে আর ক? তুম উদয়পুরের 
রাজা ভীমাসংহের নাম শুনেছ £ 

বলা । শুনবো না কেনঃ তান হন্দু- 
কুলের চূড়ামাণ: তাঁর নাম কে না 
শুনেছে? 

মদ। তোমার প্রিয় বন্ধ ধনদাস সেই 
রাজার মেয়ে কৃষ্ণার সঙ্গে মহারাজের বিবাহ 
দেবার চেস্টা পাচ্যে! 

বলা । এ কথা তোকে কে বললে? 

শীবলা। আয়, ভাই, তবে আমরা একটু 

সরে দাঁড়াই। এ ধনদাস আসচে। দোঁখ না, 
ও এখানে এসে দি করে; (অন্তরালে 
অবাঁস্থাঁতি।) 

ধনদাসের প্রবেশ 

ধন। (স্বগত) হা! হা? মল্্ভায়া আমার 

দহ্গে আঁধিক সৈন্য পাঠাতে নিতান্ত অসম্মত 
ছিলেন, কিন্তু এমাঁন কৌশলাট করলেম যে 
ভয়ার আমার মতেই শেষ মত দিতে হলো! 

হা! হা! রাজাই হউন, আর মন্তশই হউন, ধন- 
' দাসের ফাঁদে সকলকেই পড়তে হয়! শঙ্র্মা 
, আপন কম্মট ভোলেন না! এই ত আপাততঃ 
, সৈন্যদলের ব্যয়ের জন্যে যে টাকাটা পাওয়া 
যাবে সেটা হাত কত্যে হবে: আর পথের মধ্যে 
যেখানে যা পাব, তাও ছাড়া হবে না। এত 
লোক যার সঙ্গে, তার আর ভয় কঃ (চিন্তা 
করিয়া) 'বিলাসবতশীর উপর মহারাজের যে 
অনূরাগাঁট ছিল, তার ত দন দন হ্রাস হয়ে 
আসছে । এখন আর কেন2 এর দ্বারায় ত 

আমার আর কোন উপকার হতে পারে না। তবে 
কি না-স্তীলোকটা পরমসন্দরী। ভাল-_তা 
একবার দেখাই যাক না কেন? প্রেকাশে) কৈ 

হে? বিলাসবতী কোথায়? কৈ, কেউ যে 

মদ। কেন? এ নগরে তুমি ছাড়া বোধ হয়, 
এ কথা সকলেই জানে! ধনদন যে স্বয়ং কাল 
সকালে পত্র কত্যে উদয়পরে যাত্রী করবে। ও : 
কি ও? তুম যে কাঁদতে বসলে? ছি! ছি! এ | 

উত্তর দেয় না? 

বিলাসবতাঁর পুনঃপ্রবেশ 

বিলা। কি হে, ধনদাসঃ তবে 'ি 
ভাবাছিলে, বল দোঁখ শ্দান? 



কৃষ্কুমারী নাটক 

ধন। আর কি ভাববো, ভাই ঃ তোমার 
অপরূপ রূপের কথাই ভাবছিলেম! 

শাবলা। আমার অপরূপ রূপের কথা? 
এ কথা তোমাকে কে শাঁখয়ে দিলে, বল 
দোখ 2 

ধন। আর কে শাখয়ে দেবে, ভাই? 
আমার এই চক্ষু দুই 1শাখয়ে  দয়েছে। 

বলা । বেশ! বেশ! ওহে ধনদাস, তুমি যে 
একজন পরম রাঁসক পুরুষ হয়ে পড়লে হে? 

ধন। আর ভাই, না হয়ে কার ক? দেখ, 
গোৌরীর চরণ স্পর্শে একটা পাষাণ মহারত্নের 
শোভা পেয়েছিল, তা এ ধনদাস ত তোমারই 
দাস! 

বলা । ভাল ধনদাস, তুমি নাক মহারাজের 
কাছে একখানা চিন্রপট বিশ হাজার টাকায় 
বক করেছ? 

ধন। আঁ তা_না! এএ কথা তোমাকে 

কে বললে? 
বিলা। যে বলুক না কেন? এ কথাটা সত্য 

ত? 
ধন। না, না। এমন কথা তোমাকে কে 

বললে ঃ তুমিও যেমন ভাই! আজকাল বিশ 
হাজার টাকা কে কাকে দিয়ে থাকে 2 

বিলা। এ আবার কি? তুমি ভাই, এ 
অঙ্গুরীটি কোথায় পেলে 2 

ধন। (স্বগত) আঃ, এ মাগী ত ভারি 
জবালাতে আরম্ভ কল্যে হে? (প্রকাশে) এ 
অঙ্গুরাঁটি মহারাজ অ'মাকে রাখতে দিয়েছেন । 

বলা । বটে? তাই ত বাল! ভাল, ধনদাস, 
মরুভাম আকাশের জল পেলে যেমন যত্রে 
রাখে, বোধ হয়, তুমিও মহারাজের কোন বস্তু 
পেলে তেমাঁন যত্বে রাখ, না? 

ধন। কে জানে, ভাই? তুমি এ কি বল. 
আম কিছুই বুঝতে পার না। 

বিলা। না_তা পারবে কেন? 
মতন সরল লোক ত আর দুটি নাই। আঁম 
ললছিলেম কি, যে. মরুভূমি যেমন জল পাবা- 

৩০৯) 

ধন। (স্বগত) কি সর্বনাশ! এ বাঁঘনশ 
আবার এ সব কথা কেমন করে শুনলে ? 

বলা । ক গো ঘটক মহাশয়, আপানি যে 
চুপ করে রইলেন ? 

ধন। তোমাকে এ সব মিছে কথা কে 
বললে বল ত? 

বিলা। মিছে কথা বৈ ক? আম তোমার 
ধূর্তপনা এত 'দনে 'বলক্ষণ করে টের 
পেয়েছি; তুমি আমার সঙ্গে যেরূপ ব্যবহার 
করেছ, আর আমাকে যে সব কথা বলেছ, সে 
সব মহারাজ শুনলে, তোমাকে উদয়পুরে 
ঘটকালি কত্যে না পাঠিয়ে, একেবারে যমপুরে 
পাঠাতেন! তা তুমি জান? 

ধন। তা এখন তুমি বলবেই ত£ তোমার 
দোষ কি, ভাই 2 এ কালের ধর্ম! এ কাঁলকাল 
কি নাঃ এ কালে যার উপকার কর. সে আবার 
অপকার করে! মনে করে ৰ্দখ, ভাই, তুম কি 
ছিলে, আর কি হয়েছ! এখন যে তুম এই 

 রাজ-ইন্দ্রাণীর সৃখভোগ কচ্যো, সোঁট কার 
প্রসাদে? তা এখন আমার নামে চুকাল না 
কাটলে চলবে কেন ? তুমি যদি আমার অপবাদ 
না করবে, ত আর কে করবে? তুমিও ত এক- 
জন কালকালের মেয়ে কি না। 

বলা । হাঁ-আম কাঁলকালের মেয়ে বটি; 
কিন্তু তুমি যে স্বয়ং কলি অবতার। তুম 
আমাকে পূব্বের কথা স্মরণ করয়ে দিতে 
চাও, কিন্তু সে সব কথা তুমি আপাঁন 
একবাদর মনে করে দেখ দোখ। তুমিই 
না অপ্থর লোভে আমার ধর্ম নষ্ট করালে 2 

' আম যাঁদও দুঃখী লোকের মেয়ে, তবুও ধর্ম্ম- 
পথে ছিলেম। এখন, ধনদাস, তুমিই বল দেখি, 

তোমার 

মাত্রেই তাকে একবারে শুষে নেয়, তুমিও । 
রাজার কোন দ্রব্যাদ পেলে ত তাই কর? সে | অহিত কখন করি নাই: তা তুম আমার উপর 
যাক মেনে; এখন আর একটা কথা জিজ্ঞাসা ' এ বৃথা রাগস্কর কেন? 
করি। তুমি নাক উদয়পুরের রাজকন্যার সঙ্গে | 
মহারাজের, বিবাহ দেবার চেষ্টা পাচ্যো ? 

কোন্ দুষ্ট বেদে এ পাখীঁটিকে ফাঁদ পেতে 
ধরে এনে এ সোনার পিঞ্জরে রেখেছে 2 
(রোদন । 

ধন। (স্বগত) এ মেয়েমান্ষাটকে আর 
1কছ বলা ভাল হয় না; এ যে সব কথা জানে, 

তা মহারাজ শুনলে আর নিস্তার থাকবে না। 
(প্রকাশে) আমি ত ভাই, তোমার 'হিত বৈ 

বলা * এ 'ববাহের কথা তবে কে তুললে 2 
ধন। তা আমি কেমন করে জানবো? 



৩১০ 

[িলা। কেমন করে জানবে? তুমি হচ্যো 
এর ঘটক, তুমি জানবে না ত আর 
কে জানবে ? 

ধন। হা! হা! তোমাদের মেয়েমানুষের 
এমন বৃদ্ধিই বটে! আরে আমি যে ঘটক 

হয়োছ, সে কেবল তোমার উপকারের জন্যে বৈ 
ত নয়! তুমি ক ভেবেছ, যে আম গেলে আর 
এ বিবাহ হবে? সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাক! 

তার পর তখন টের পাবে, ধনদাস তোমার , আপনাদের আশীব্্বাদে বৈ ত নয়! আহা! 
| মহারাজের মুখখানি দেখলে আমার হৃদয় 

পালে রাজাকে ৷ বিদীর্ণ হয়! ভগবাঁতি, আমরা 'কি পাপ করেছি, 
| | রর 1 যে বিধাতা আমাদের প্রাতি একেবারে এত বাম 

ধন। এ শোন! আম ভাই, এখন বিদায় । হলেন 
হই। তুমি এ বিষয়ে কোন মতেই ভাবত হইও | 

কেমন বন্ধু। 
নেপথ্যে । ওগো, ধনদাস মহাশয় এ 

ডাকচেন। 

না। যাঁদও মহারাজ এ বিবাহ করেন, তবু আমি 
বেচে থাকতে তোমার কোন ন্তা নাই। 

ডেমরা 42 এনবোরা হান রন সুখভোগ, তা নয়। দেখুন, যে সকল লোক 
গাঁতির ভান্ডার! (স্বগত) এখন রূপ নিয়ে 

যন খাও: ত এই তোমার মাথা খেতে | শীল লা ধ্য়ে খাও: আম ত এই তোমার মাথা খেতে । শান্ত বায়্ সহযোগে যায়! কত মেঘ, কত বড়, 
চললেম' 

[ প্রস্থান। 

বিলা। (দীর্ঘানশবাস ও স্বগত) এখন ক : 
যে অদৃম্টে আছে কিছুই বলা যায় না! কৈ? 
মহারাজ ত আজ আর এলেন না। 

মদাঁনকার পুনঃপ্রবেশ 

মদ। কেমন, ভাই 2 আমি যা বলেছিলেম. , 
্ ' সাগরের কল্লোল আমার কর্ণকুহরে প্রায়ই 

' প্রবেশ কত্যে পারে না! তবে যে 
তা সত্য ক না? তবে এখন এর উপায় কি? 
এ বিবাহ হলে, তুমি চিরকালের জনো 
গেলে। 

াবলা। আর উপায় ক? 
মদ। উপায় আছে বৈ কি? ভাবনা বারে রেল কালহর তোড়া 

৷ সামানা বিড়ম্বনা! 
ধনদাস ভাবে যে ওর মতন সূচতুর মানুষ আর 
দুটি নাই; কিন্তু এইবার দেখা যাবে ও কত 
বৃদ্ধি ধরে। এসো, তুমি আমার সঙ্গে এসো। 
ও দুস্টকে ১কান বড় কথা নয়। 

ণবলা। তবে চল। 

[ উভয়ের প্রস্থান । 

ইতি প্রথমাক ২ 

১১ মহাভারতায় প্রসঙ্গ । 

মধুসূদন রচনাবলী 

'দ্বিতীয়াঙ্ক 
প্রথম গভণাঙ্ক 

অহল্যাদেবী এবং তরপ্পাস্বনীর প্রবেশ 

অহ। ভগবাঁত, আমার দুঃখের কথা আর 
কেন জিজ্ঞাসা করেন! আমি যে বে'চে আছি, 
সে কেবল ভগবান্ একলিঙ্গের প্রসাদে আর 

তপ। রাজমাহষাঁ, আপাঁন এত উতলা 

হবেন না। সংসারের নিয়মই এই । কখন সুখ, 
কখন শোক, কখন হর্ষ, কখন 'াবষাদ আছেই 
ত। লোকে যাকে রাজভোগ বলে. সে যে কেবল 

সাগরপথে গমনাগমন করে. তারা কি সব্ববদাই 

কত বাঁম্ট, সময়াবশেষে যে তাদের গাঁত রোধ 
করে, তার কি সংখ্যা আছে ? 

অহ। (দীর্ঘন*বাস ছাঁড়য়া) ভগবাত, 
। সেই প্রলয় ঝড় যে দেখেছে, সেই জানে, যে সে 
শক ভয়ঙ্কর পদার্থ! আপাঁন যাঁদ আমাদের 

। দুরবস্থার কথা শোনেন, তা হল্যে_ 
তপ। দোৌব, আম চির-উদাসনী। এ ভব- 

অহ। (আত কাতরভাবে) ভগবাঁত, 
মহারাজের বিরস বদন দেখলে আর বাঁচতে 
ইচ্ছা করে না! আহা! সে সোনার শরশর একে- 

তপ। মাহষি, সবর্ণকান্তি আগ্নর 
উত্তাপে আরও উজ্জল হয়! তা আপনাদের 
এ দুরবস্থা আপনাদের গৌরবের বাঁদ্ধ বৈ 
কখন হাস করবে না! দেখুন, স্বয়ং ধম্মপত্র 
যাধা্ভঘর কি পধ্যন্ত রেশ না সহ্য 
করেছিলেন !১১ 



কৃষ্ণকুমারী নাটক 

অহ। ভগবাঁত, আমার বিবেচনায় এ রাজ- 
ভোগ করা অপেক্ষা যাবজ্জীবন বনবাস করা 
ভাল! রাজপদ যাঁদ সৃখদায়ক হতো, তা হলে 
ক আর ধর্মরাজ, রাজ্যত্যাগ কর্যে মহাযান্রায় 
প্রবৃত্ত হতেন!৯২ 

তপ। হাতা সত্য বটে। ভাল, রাজ- 
মাহাষ, আর একটা কথা জিজ্ঞাসা কার: বাল, 
আপনারা রাজকুমারীর 'ববাহের বিষয়ে কি 
স্থির করেছেন, বলুন দেখি ০ 

অহ। আর কি স্থির করবো 2 মহারাজের 
ক সে সব 'বষয়ে মন আছে? (দটর্থীনশবাস ' 
ছাঁড়য়া) ভগবাঁতি, আপনাকে আর কি বলবো, 
আম এমন একট; সময় পাই না. যে মহারাজের 
কাছে এ কথাটরও প্রসঙ্গ কার। * 

তপ। সে কি মাহাঁষ? এ কর্মে অবহেলা 
করা ত কোন মতেই উচিত হয় না। 
সূকুমারী রাজকুমারী কৃষ্কার যৌবনকাল 
উপাস্থত, তা তার এ সময় বিবাহ না দিলে, 
আর কবে দেবেন এ না মহারাজ এই দিকে 
আসচেন 2 

। বলবো 2 

অহ। ভগবাঁত, একবার মহারাজের মুখ- 
পানে চেয়ে দেখুন! হে বিধাতঃ, এ হিন্দুকৃল- 
সূর্যাকে তুম এ রাহগ্রাস হত্যে কবে 
মুন্ত করবে? হায়, এ ীক প্রাণে সয়! 
(রে দন।) 

তপ। দৌব, শান্ত হউন। আপনার ৭ 
সময়ে এত চণ্লা হওয়া উচিত নয়। মহারাজ 
আপনাকে এ অবস্থায় দেখলে যে কত দূর 
ক্ষুণ্ন হবেন, তা আপাঁনই বিবেচনা করুন! 

অহ। ভগবাঁতি, মহারাজের এ দশা দেখলে 
কি আর বাঁচতে ইচ্ছা হয়' হে বিধাতঃ, আম 
কোন্ জন্মে কি পাপ কর্যেছিলাম, যে তুম 
আমাকে এত যন্ত্রণা দিলে; (রোদন ।) 

তপ। (স্বগত) আহা! পাতর দুঃখ দেখে 
পতিপরায়ণা স্ব কি স্থির হত্যে পারে? 
(প্রকাশে) মাহাষ, আপাঁন এখন একটু সরে 
দাঁড়ান, পরে 'কশ্িং শান্ত হয়ে মহারাজের 
সাঁহত সাক্ষাৎ করবেন। (হস্ত ধারয়া) আসুন. 
আমরা দুজনেই একবার সরে দাঁড়াই গে। 
(অন্তরালে অবাঁস্থাতি।) 

১২ মহাভারতশয় প্রসঙ্গ । 

৩১৯ 

ভৃত্যসহিত রাজা ভীমাঁসংহের প্রবেশ 
রাজা। রামপ্রসাদ !-_ 
ভৃত্য ।- মহারাজ ! 

রাজা। এই পন্র কখানা সত্যদাসকে দে 
আয়। আর দেখ. তাঁকে বাঁলস্. যে এ সকলের 
উত্তর যেন আজই পাঠিয়ে দেন। 

ভূত্য। যে আজ্ঞা, মহারাজ। 
রাজা । উত্তরের মম্্ম যা যা হবে, তা আম 

প্রাতি পত্রের পৃষ্ঠে লিখে দিয়োছি। 
ভৃত্য। যে আক্দ্রা, মহারাজ। 

| প্রস্থান। 
রাজা। (স্বগত) হে বিধাতঃ, একেই কি 

লোকে রাজভোগ বলে! 
তপ। (অগ্রসর হইয়া) মহারাজ. চিরজশবশ 

হউন' 

রাজা। (প্রণাম কাঁরয়া) ভগবাঁত, বহু- 
দনের পর আপনার পাদগ্থদ্ম দর্শন করে আম 
যে কি পর্যান্ত সুখী হল্োম, তার আর কি 

রাজমাহীষ কোথায় 2 তাঁকে যে 
এখানে দেখৃঁচ নে? 

তপ। আজ্ঞা, তান এই ছিলেন, বোধ 
কার, আবার এখাঁন আসবেন। 

রাজা। ভগবাঁত. আপাঁন এত দিন কোথায় 
[ছলেন ? 

তপ। আজ্ঞা আম তীর্থ-পর্যটনে যাত্রা 
করেছিলেম। মহারাজের সবর্বপ্রকারে মঙ্গল ত 2 

রাজা । এই যেমন দেখছেন। ভগবান্ এক- 
লিঙ্গের প্রসাদে আর আপনাদের আশীব্বাদে 

রাজল্ক্ষযরী এখনও ত এ রাজগুহে আছেন, 
কিন্তু এর পর থাকবেন কি না. তা বলা 
দূদ্কর। 

তপ। মহার'জ, এমন কথা কি বলতে 
আছে? মন্দাঁকণী কি কখন শৈলরাজগৃহ 
পাঁরত্যগ করেন; কমলা এ রাজভবনে ন্রেতা- 
যুগ তব।ধ অবাষ্থাত কচ্যেন। শরংকালের 
শশীর ন্যয় বিপদমেঘ হত্যে পুনঃ পুনঃ মুক্তা 
হয়্যে পাথবীকে আপন শোভায় শো 
করেছেন। এ বিপুল রাজকুল 'কি কখন শ্রীন্রম্ট 
হতে পরে? আপাঁন এমন কথা মনেও করবেন 
ন্বা। 



৩১২ 

অহল্যাদেবীর পুনঃপ্রবেশ 

আসুন, মাহষী আসুন। 
' করেন১৪। 
৷ সারাথপদ গ্রহণ করোছলেন১। তা এ সকল 

মধুস্্দন রচনাবলশ 

এই সূর্যবংশ-চুড়ামণি নলও 

অহ। (রাজার হস্ত ধরিয়া) নাথ, এত । বিধাতার লীলা বৈ ত নয়। 
দিনের পর যে একবার অন্তঃপুরে পদার্পণ ' 
কল্যে, এও এ দাসীর পরম সৌভাগ্য । 

রাজা। দেবি, আম যে তোমার কাছে কত 
অপরাধী আছ, তা মনে কল্যে অত্যন্ত লজ্জা 

হয়। কিন্তু কি কার? আমি কোন প্রকারেই 
ইচ্ছাকৃত দোষে দোষী নই। তা এসো, প্রিয়ে 
বসো। তেপাঁস্বনীর প্রাত) ভগবাঁত. আপানিও 
আসন পারগ্রহ করুন। (সকলের উপবেশন।) 

ভূত্যের পন্নঃপ্রবেশ 

ভৃত্য। ধম্মাবতার, মন্লীমহাশয় এই 
পত্রখানি রাজসম্মূখে পাঠিয়ে দিলেন। 

রাজা। কৈ? দোখ। (পন্র পাঠ কাঁরয়া) 
আঃ, এত দিনের পর, বোধ হয়, এ রাজ্য কিছ 
কালের জন্যে নিরাপদ হলো । 

[ভ্তত্যের প্রস্থান। 

অহ। নাথ, এ কি প্রকারে হলো? 
রাজা । মহারাম্ট্রের আধপাঁতির সঙ্গে এক- 

প্রকার সান্ধ হবার উপক্রম হয়েছে। তান এই 
পন্রে অঙ্গরঁকার করেছেন, যে ব্রিশ লক্ষ মুদ্রা 
পেলে স্বদেশে ফিরে যাবেন। দৌব, এ সংবাদে 

হলো।১ৎ শল্লুবলস্বরৃপ প্লাবন যে এ রাজভূমি 
ত্যাগ কল্যে, এ হর্ষের বিষয় বটে; কিন্তু যে 
হেতৃতে ত্যাগ কল্যে, সে কথাটি মনে হল্যে 
আমার আর এক দণ্ডের জন্যেও প্রাণধারণ 

হায়! হায়! 
বংশধর, আমাকে এক জন দূজ্ট, লোভী 
গোপালের ভয়ে অর্থ দিয়া রাজ্যরক্ষা কত্যে 
হলো? ধিক্ আমাকে! এ অপেক্ষা আমার 
আর কি গুরুতর অপমান হতে পারে ? 

তপ। মহারাজ, আপাঁন ত সকলই অবগত : 
আছেন। দ্ধাপরে চন্দ্রবংশপাঁত যাঁধান্ঠর বরাট . 

রাজার সভাসদ্পদে নিয্ত হয়ে কালযাপন । 

রাজা । আক্ঞা, হাঁ, তার সন্দেহ কি 2 
অহ। মহারামন্ট্রেরে আধপাতি যে সসৈন্যে 

৷ স্বদেশে গেলেন, এ কেবল ভগবান্ একালঙ্গের 
অননগ্রহে । 

রাজা। 'সহাস্য বদনে) দেবি, তুমি কি 
ভেবেছ, যে ও নরাধম আমাদের একেবারে 
পাঁরত্যাগ করে গেল 2 বিড়াল একবার যেখানে 

' দুধের গন্ধ পায়, সে স্থান কি আর ছাড়তে 
 চায়ঃ ধনের অভাব হল্যেই ও যে আবার 
আসবে, তার সন্দেহ নাই। 

তপ। মহারাজ. যান ভূত, ভাঁবষ্যৎ, 
বর্তমানের কর্তা, তিনিই আপনাকে ভাবষ্যতে 
রক্ষা করবেন: আপাঁন সে বিষয়ে উৎকণ্ঠিত 
হবেন না। 

অহ। নাথ, এ জঞ্জাল ত এক প্রকার মিটে 
গেল। এখন তোমার কৃষ্কার বিবাহের বিষয়ে 
মনোযোগ কর। 

রাজা। তার জন্যে এত ব্যস্ত হবার 
আবশ্যক ক ? 

অহ। সে কি. নাথ? এত বড় মেষে হলো, 
আরো কি তাকে আইবড় রাখা যায়? (নেপথ্যে 

, দুরে বংশীধবাঁন ।) 
রাজা। এ কঃ আহা! এ বংশীধবান কে 

। কচ্যে ? 

অহ। (অবলোকন করিয়া) এ যে তোমার 
. কৃষ্ণা সখাঁদের সঙ্গে উদ্যানে বিহার কচ্যে। 

কত্যে ইচ্ছা করে না। দৌর্ঘানশ্বাস ছাঁড়য়া) ! 
আম ভূবনাবখ্যাত শৈলরাজের : 

তপ। আহা, মহারাজ. দেখুন, যেন বন- 
দেবী আপন সহচরশগণ লয়ে বনে ভ্রমণ 
কচ্যেন! 

অহ। নাথ, তোমার কি এই ইচ্ছা যে কোন 
পাষণ্ড যবন এসে এই কমলাঁটকে এ রাজ- 
সরোবর থেকে তুলে নে যায়ঃ 

রাজা। সে শক, প্রয়ে? 

অহা। মহারাজ, দিল্লীর আঁধপাঁতি, ?কম্বা 
অন্য কোন যবনরাজ, জনরবস্বরূপ বায়- 

ও ্রভীত তদারক বধ করায় প্র ভগ্নউরু দুর্ষেধন হর্ষ-বিষাদে প্রাণ ত্যাগ 

র অজ্ঞাতবাসের কাঁহনী আছে। 



কৃষ্কুমারী নাটক 

সহযোগে এ পদ্মের সৌরভ পেলে ক আর 
রক্ষা থাকবে? কেন, তোমার পর্র্বপূরুষ 
ভীমসেনের প্রণাঁয়নী পাঁদ্মনীদেবীর কথা তুম : 
কি বিস্মৃত হল্যে 2১৬ নেপথ্যে দূরে বংশী- 
ধ্বনি ।) 

রাজা। আহা! কি মধুর ধ্বনি! 

নেপথ্যে । গীত 

| ধানী মৃূলতানী-_কাওয়ালী ] 

শুনিয়ে মোহন, মুরলী গান। 
কার অনুমান, গেল বুঝি কুলমান। 
প্রাণ কেমন করে, সুমধুর স্বরে, 
ধৈরয মন না ধরে; 

সাধ সতত হয় শ্যাম দরশনে, 
লাজ ভয় হলো অবসান। 

ন্রভঙ্গ শ্যাম বহনে, 
চিত যে বণ্চিত তুরিত মিলনে, 

না দেখি তাহার সাবধান ॥ 

তপ। আ. মার মার! ক সধাবর্ষণ! 
মহারাজ. আমরা তপোবনে কখন কখন এইরূপ . 
সুস্বর আকাশমার্গে শুনে থাক! তাতে করে 
আমার জ্ঞান ছিল, যে সুরসন্দরী ভিন্ন এ স্বর 
অন্যের হয় না। 

রাজা। আহা, তাই ত! ভাল. মাহাষি, 
কৃষ্ণার এখন বয়েস কত হলো! 

অহ। সে ক. মহারাজ? তুম ক জান 
নাঃ কৃষ্কা যে এই পোনেরতে পা দিয়েছে! 

তপ। মহারাজ. এ কিকালে স্বয়ম্বরের . 
প্রথাটা একেবারেই উঠে গেছে; নতুবা আপনার ' 
এ কৃষ্ণার পাঁপগ্রহণ লোভে এত দন সহস্র. 
সহস্র রাজা এসে উপাস্থত হতেন। 

রাজা। (দীর্ঘান*্বাস ছাড়িয়া) 
এ ভারতভূমির ক আর সে শ্রী আছে! এ 

দেশের পূব্বকালশন বৃত্তান্ত সকল স্মরণ । 
হল্যে, আমরা যে মনুষ্য, কোন মতেই এ বিশ্বাস : 
হয় না! জগদশবর যে আমাদের প্রতি কেন 
এত প্রাতকূল হলেন, তা বলতে পাঁর নে। 
হায়! হায়! যেমন কোন লবণাম্বুতরঙ্গ কোন 
সমস্টবার নদীতে প্রবেশ কর্যে তার সুস্বাদ 

ভগবাতি, 
জন্মে কত পুণ্য করেছিলেন, তার সংখ্যা 

৩১৩ 

৷ নম্ট করে, এ দুষ্ট যবনদলও সেইর্প এ দেশের 
সব্্বনাশ করেছে । ভগবাঁতি, আমরা কি আর 
এ আপদ হত্যে কখন অব্যাহাত পাবো ? 

অহ। হা অদৃষ্ট! এখন কি আর সে কাল 
আছে? স্বয়ম্বরসমারোহ দূরে থাকুক, এখন 
যে রাজকুলে স্মন্দরী কন্যা জন্মে, সে কুলের 
মান রক্ষা করা ভার। 

তপ। তা সত্য বটে। প্রভো, তোমারই 
ইচ্ছা । মহারাজ, ভারতভূঁমির এ অবস্থা কিছু 
চিরকাল থাকবে না। যে পৃরুষোত্তম সাগর- 
মনা বসৃধাকে বরাহরুপ ধরে উদ্ধার 
করোছলেন,১৭ তিনি ক এ পণ্যভূমিকে 
চরাবস্মৃত হয়ে থাকবেন? অদ্যাবাধ চন্দ্র- 
সূর্যের উদয় হচ্যে, এখনও এক পাদ ধম্ম 
আছে। 

রাজা । আর ভাগ্যে যা আছে, তাই হবে। 
দোব, তুমি কৃষ্কাকে একবার*এখানে ডাক ত। 

আহা! অনেক দিন হলো, মেয়োটকে ভাল করে 
দোঁখ নাই। 

অহ। এই যে ডেকে আন। 
তপ। মাহাঁষ, আপনার যাবার আবশ্যক 

কঃ আঁমই যাঁচ্যি। 
অহ। (উঠিয়া) 

আপনি যাবেন কেন? 
রাজা। (অবলোকন কারয়া) আর কাকেও 

বলেন ক, ভগবাঁতি 2 

যেতে হবে না। এ দেখ, কৃষ্া আপাঁনিই এই 
দিকে আসচে। 

তপ আহা! মহারাজ, আপনার কি 
সৌভাগ,। মাহষ, আপনাকেও আম শত 
ধন্যবাদ দ, যে আপাঁন এ দুরলভ রত্রাটকে 
লাভ করেছেন আহা! আপনি কি স্বয়ং 
উমাকে গভেঁ ধরেছেন! আপনারা যে পূর্ব 

নাই। 

অহ। (উপবেশন করিয়া সজলনয়নে) 
ভগবাঁত, এখন এই আশীর্বাদ করুন, যেন 
মেযেটি স্বচ্ছন্দে থাকে। ওর রূুপলাবণ্য, 
সচ্চারন্র, আর বিদ্যাব্দ্ধি দেখে, আমার মনে 
যে কত ভাব উদয় হয়, তা বলতে পার নে। 

১৬ পাঁদ্মনীর জহরব্রতের প্রসঞ্গ রাজস্থানের ইীতিহাস অথবা টডের গ্রন্থ থেকে গৃহীত । 
১৭ বির, বরাহ অবতারের প্রসঙ্গ । বিকপুরাণগ্ালতে এ কাহিনী বার্ণত হয়েছে। 



৩১৪ 

কৃষকুমারীর প্রবেশ 

এসো, মা এসো। মা তুম কি ভগবতাঁ কপাল- 
কৃণ্ডলাকে চিনতে পাচ্যো না? 

কৃফ্কা। ভগবতীঁর শ্রীচরণ অনেক দন দর্শন 
কার নাই, তাইতে, মা, ও*কে প্রথমে চিনতে 
পার নাই। (প্রণাম করিয়া) ভগবাতি, আপনি 
এ দাসীর দোষ মাজ্জনা করুন । 

মধুসৃ্দন রচনাবলী 

। করে, আবার যুদ্ধে প্রবৃত্ত হল্যেন না কিঃ 

, 
বা 
। 
1 

মি 

ং 
) 

) 

তপ। বংসে, তুম চিরসুখিনী হও। 
(রাণীর প্রতি) মহিষ, যখন আমি তীর্থ- 

(িঠিয়া) আঃ, এ ভারতভূমিতে এখন এইর্প 
মগ্গালধবানই লোকের কর্ণকুহরে সচরাচর 
প্রবেশ করে! আমি শুনেছি যে, কোন কোন 
সাগরে ঝড় অনবরতই বইতে থাকে; তা এ 

 দেশেরও হকি সেই দশা ঘটলো! হায়! 
হায়!__ 

ভৃত্যের পুনঃ প্রবেশ 

ক সমাচার 2 যান্রায় যাই, তখন আপনার এ কনকপদ্মাট 
মুকুল মাত্র ছিল। 

রাজা। বসো. মা. বসো। তুমি ও উদ্যানে 
[ক করাঁছলে. মাঃ 

কৃষা। (বাঁসয়া) আজ্ঞা, আম ফলগাছে 
জল দিয়ে, শিক্ষক মহাশয় যে নৃতন তানি 
আজ শিখ্য়ে দিয়েছেন, তাই অভ্যাস কর- 
শছলাম। পতঃ, আপনি অনেক দিন আমার 
উদ্যানে পদার্পণ করেন নাই, তা আজ একবার 
চলুন! আহা! সেখানে যে কত প্রকার ফুল 
ফুটেছে, আপাঁন দেখে কত আনান্দিত হবেন 
এখন । 

অহ। ওঁট কি ফুল, মা? 
কৃষ্ণা। মা. এট গোলাব;: আমার এঁ উদ্যান 

থেকে তোমার জন্যে তুলে এনোছ। (মাতার 
হস্তে অর্পণ ।) 

ভৃত্য। আজ্ঞা, মহারাজ সকলই মঙ্গল । 
জয়পুরের আধপাত রাজা জগংসিংহ রায় 
রাজসম্মুখে কোন বিশেষ কার্যের নিমিত্তে 
দূত প্রেরণ করেছেন । 

রাজা। বটেঃ আঃ. রক্ষা হোক! আম 
 ভাবাছলাম, বাল বুঝি আবার কি বিপদ 
উপাস্থত হলো।_জয়পুরের আধপাঁতি আমার 
পরম আত্মীয়। জগদশবর করুন, যেন তান 
কোন বিপদগ্রস্ত হয়ে আমার নিকটে দূত না 
পাঠিয়ে থাকেন। (তপাঁস্বনশর প্রাতি) ভগবাঁতি, 
আমাকে এখন বিদায় দিন। (রাণীর প্রাতি) 

' প্রেয়াস, আমাকে পুনরায় রাজসভায় যেতে 

রাজা । পূর্র্বকালে এ পুষ্প এ দেশে ছল : 
না। যে সর্পের সহকারে আমরা এ মাঁণাট 
পেয়োছ, তার গরলে এ ভারতভূম প্রাতাঁদন : 
দগ্ধ হচ্যে! (দীর্ঘান*বাস ছাঁড়য়া) এ কুসুম- 
রত্র দুম্ট যবনেরাই এ দেশে আনে! (দূরে 
দুন্দভিধবান।) 

সকলে । (চাঁকতে) এ কি? 
রাজা । রামপ্রসাদ! 
নেপথ্যে । মহারাজ 2 

সত্যের প*নঃ প্রবেশ 

রাজা । দেখু ত. এ দুন্দুভিধ্বান হচ্যে 
কেন? 

ভৃত্য। যে আজ্ঞা, মহারাজ! 
এ. প্রস্থান। 

রাজা। এ আবার কি বিপদৎ উপস্থিত 
হলো, দেখ? মহারাম্দ্রপাতি সান্ধ অবহেলা 

হলো। , 

অহ। (দীর্ঘান*বাস পাঁরত্যাগ কারয়া) 
জণশীবতেশবর, এ অধীনীর এমন কি সৌভাগ্য, 
যে ক্ষণকালও নাথের সহবাসসুখ লাভ 
করে! 

রাজা। দোঁব, এ 'বষয়ে তোমার আক্ষেপ 
করা বৃথা! লোকে যাকে নরপাঁতি বলে, 
বশেষ বিবেচনা করে দেখলে, সে নরদাস বৈ 
নয়! অতএব যার এত লোকের সন্তোষণ কত্যে 
হয়, সে কি তিলার্রের নিমিত্তেও বিশ্রাম কত্যে 
পারে? 

[ ভূত্যের সাহত প্রস্থান। 

অহ। ভগবাতি, চলুন, তবে আমরাও 
যাই। (কৃষ্কার প্রাতি) এসো. মা- আমরা 
তোমার পুষ্পোদ্যানে একবার বোঁড়য়ে 
আসগে। 

কৃফা। যাবে, মাঃ চল না।_ দেখ, মা. 
আঞজজ পিতা একবার আমার উদ্যানাট 
দেখলেন নাঃ 

[ সকলের প্রস্থান। 



কৃফকুমারী নাটক 

দ্বিতীয় গর্ভাঞ্ক 

উদয়পুর, রাজপথ 

পুরুষবেশে মদাঁনকার১*৮ প্রবেশ 

মদ। (স্বগত) হা! হা! হা! তোমার নাম 

তি, ভাই 2 আমার নাম মদনমোহন । হা! হা! 
হ।!-না না.-এমন করে হাসলে হবে না। 
(আপনার প্রাতি দাম্টপাত করিয়া) বড় 
চমৎকার বেশট। হয়েছে, যা হৌক! কে বলে 
যে আম বিশাসবতশর সখী মদাঁনকা? হা' 
হা! হা!দ্র হোৌক!_মনে কার যে হাসবো 
না; আবার আপনা আপ্াঁনই হাঁস পায়। ধন- 
দাস স্বয়ং ধূর্তচ্ড়ামাণ: সে যখন আমাকে 

৩১৫ 

বয়েস। বিশেষতঃ, আপনিই বলুন দোখ, বড় 
বড় ঘরে কি কাণ্ড না হচ্যে? 

চিনতে পারে নাই, তখন অর ভয় শকঃ-- 
বিলাসবতাঁর ীনতান্ত ইচ্ছা যে এ বিবাহটা 
কোন 'মতে না হয়: তা হলে ধনদ.সের মুখে 
এক প্রকার চণকালি পড়ে । দেখা যাক কি 

উপস্থিত হয়েছি। আবার রাজা মানাসংহকে 
কষকুমারর নামে জাল করে এক পন্রও 

লিখেছি। হা! হা! হা! পত্রখানা যে কোশল 
কর্যে লেখা হয়েছে, মানাসংহ তা পাবা মানেই 
কৃষ্ণুর জন্যে একেবারে আঁস্থর হবে। 
রুক্সিণীদেবী, শিশুপালের হাত থেকে রক্ষা 
পাবার জন্যে, যদুপাঁতকে যেরূপ 'মনাত কর্যে 
পত্র লিখোঁছলেন, অমরাও সেইরূপ করে, 
লিখে দিয়েছি। এখন দেখা যাক্, আমাদের এ 

সত্য। আজ্ঞা, তা সত্য বটে! কিন্তু আম 
শুনোছ, যে জয়পুরের আঁধপাঁত বিলাসবতশ 
নামে একটা বারাবলাসনীর এত দূর বাধ্য, 
যে 

ধন। হা! হা! বলেন ক মহাশয়? আলি 
কি কখন কোন ফুলের বাধ্য হয়ে থাকে : 

সত্য। মহাশয়, আম শুনোছ, ধে এই 
বিলাসবতাঁ বড় সামান্য পুষ্প নয়! 

ধন। (স্বগত) তা বড় [মথ্যা নয়। নৈলে 
ক আমর মন টলে! (প্রকাশে) আজ্ঞা, 
আপনাকে এ কথা কে বল্যেঃ সে একটা 
সামান্য স্ত্রী, আজ আছে, কাল নাই। 

সত্য। মহাশয়, রাজনান্দিনী কৃষ্ণা রাজ- 
কৃলপাঁতি ভমাসংহের জীবনস্বরূপ। তা তিনি 

, যে এ সব কথা শুনলে, এ শববাহে সম্মত হন. 
হয়। আমি ত ভাঙা মঙ্গলচণ্ডী এখানে এসে ৷ 

শিশৃুপালের ভাগ্যে কি ঘটে? এ যে ধনদ।স. 
মন্ত্র সঙ্গে এ 'দকে আসচে। আম এ ' 
মন্্ীকে বিলাসবতণীর কথা যে কর্যে বলোছ, ' 
বোধ হয়, এর মন আমাদের রাজার উপর . 
সম্পূর্ণ চটে গেছে। দেখি না, ওদের কি 
কথোপকথন হয়। (অন্তরালে অবাঁস্থাঁতি।) 

সত্যদাস এবং ধনদাসের প্রবেশ 

ধন। মল্তীমহাশয়, 

এমন ত আমার কোন মতেই বিশবাস হয় না। 
ধন। ক সব্বনাশ! মহাশয়, এ কথা কি 

মহারাজের কর্ণগোচর করা উচিত? 
সত্য। আক্ঞা, তা ত নয়: কিন্তু জনরবের 

শত রসনা কে নিরস্ত করবে; এ বিবাহের কথা 
প্রচার হল্যে যে কত লোকে কত কথা কবে, 
তর কি আর সংখ্যা আছে ? 

ধন। মহাশয়. চন্দে কলঙ্ক আছে বলে ক 
কেউ তাঁকে অবহেলা করে ? 

সত্য। আজ্ঞা, না। কিন্তু এ ত সেরুপ 
কলঙ্ক নয়। এ যে রাহতগ্রাস! এতে আপনা- 
শদগের নরপাঁতর শ্রীর সম্পর্ণরপে বলত 
হবার সম্ভাবনা । 

ধন। (স্বগত) এ ত াবষম বিভ্রাট! 
বভ্রাটই বা কেন১ বরণ আমারই উপকার । 
মহারজ যাঁদ এ সারিকাটকে 'পিঞ্জর খুলে 
ছেড়ে দেন তা হলে আর পায় কে? আমি ত 

যৌবনাবস্থায় লোকে : 
ক না করে থাকে? তা আমাদের নরপাঁত যে । 
কখন কখন ভগবান কন্দর্পের সেবক হন. সে 
কিছ? বড় অসম্ভব নয়। মহারাজের অতি অক্প 

ফাঁদ পেতেই বসে আছি। 
সত্য। মহাশয় যে নিরৃত্তর হলেন ? 
ধন। আজ্ঞা- না; ভাবাছ ?ক বাল, এ তুচ্ছ 

। বিষয়ে যাঁদ আপনার এত দূর বিরাগ জল্মে 
' থাকে. তবে না হয় আমি মহারজকে এই সম্বন্ধে 

৯৮ পুরুষ ও নারীর অপরের ছদ্মবেশ গ্রহণ য়ুরোপঁয় নাটর্কেঁর প্রভাব থেকে এসেছে। বিশেষ করে 
সেক্স্পীয়ুরের নাট্যকৌশলের কথা মধ্সূদূন মনে রেখেছেন। 
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একখানি প্র লিখি, যে তিনি পন্রপাঠমান্রেই সে ' 
দূম্টা স্ীকে দেশান্তর করেন। তা হল্যে, বোধ ' 
করি, আর কোন আপান্ত থাকবে না। 

সত্য। আজ্ঞা, এর 

পক্ষে কোন বাধাই নাই। 
ধন। 

পারবর্তে স্বর্ণ কে না গ্রহণ করে? 
সত্য। তবে আম এখন দায় হই। 

আপনিও বাসায় যেয়ে বিশ্রাম করুন| মহা- 
রাজার সাহত পুনরায় সায়ংকালে সাক্ষাৎ হবে 

এখন। 
[ প্রস্থান। 

ধন। (স্বেগত) 
সৃখ্যাতিটি দেখছি 'বলক্ষণ দেদীপ্যমান ! ভাল, 
এই যে জনরব, একে কি নীরব করবার কোন 
পল্থাই নাই ? কেমন করেই বা থাকবে? এর 
গাঁত মহানদের গাঁতির তুল্য। প্রথমতঃ পব্্বত- 
নর্ঝর থেকে জল ঝরে একটি জলাশয়ের সৃষ্টি 
হয়; তা থেকে প্রবাহ বেরিয়ে কমে কমে 
বেগবান্ হয়; পরে আর আর ম্তোতের সহকারে 
মহাকায় ধারণ করে। এ জনরবের ব্যাপারও 
সেইরূপ। (মদনিকাকে দূরে দর্শন কারয়া) 
আহাহা! এ সুন্দর বালকটি কে হে2 এটিকে 
যেন চিনি চান বোধ হচ্যে।_একে কি আর 
কোথাও দেখেছি 2 (প্রকাশে) ওহে ভাই, তুমি 
একবার এই 'দকে এসো ত। 

মদ। (অগ্রসর হইয়া) আপান কি আজ্ঞা 
কচ্যেন ? 

ধন। তোমার নাম কি. ভাই ? 
মদ। আজ্া, আমার নাম মদনমোহন । 
ধন। বাঃ. তোমার বাপ মা বুঝি তোমার 

রূপ দেখেই এ নামটি রেখোঁছলেন ? তুমি 
এখানে কি কর, ভাই? 

মদ। আজ্ঞা, আম রাজসংসারে থেকে 
লেখাপড়া শিখি। 

ধন। হন! মনন্তাফলের আশাতেই লোকে 
সমুদ্রে ডুব দেয়। রাজসংসার অর্থরত্াকর। তা । 

. এ খনয়ে তুম গক করবে? এ ক কাকেও দেয় তুম এমন স্থানে ক কেবল লেঞ্্পড়াই কর 2 
কেন 2 তোমাদের দেশে ক টোল নাই? সেযা, 

কাছে যাই। গেমনোদ্যত।) হোক, তুমি রাজনান্দনী কৃষ্ণাকে দেখেছ ? 

অপেক্ষা আর. 
সুপরামর্শ কি আছে? রাজা জগতাঁসংহ যাঁদ 
এ কম্ম করেন তা হল্যে ত আর এ 'ববাহের 

আজ্ঞা, এ না করবেন কেন? তাম্রের 

আমাদের মহারাজের 

মধূস্দন রচনাবলী 

মদ। আজ্ঞা, দেখবো না কেন? বারা 

চন্দ্রলোকে বাস করে, তাদের কি আর অমৃত 
দেখতে বাকি থাকে? 

ধন। বাহবা, বেশ! আচ্ছা ভাই, বল দেখি, 
তোমাদের রাজকুমারী দেখতে কেমন 2 

মদ। আজ্ঞা, সে রূপ বর্ণনা করা আমার 
সাধ্য নয়; কিন্তু তিনি বিলাসবতশীর কাছে 
নন। 

ধন। অগ্নম_কার কাছে নন? 
মদ। ও মহাশয়, আপান কিছু কাণে খাট 

বটে 2-বলাসবতাঁ! বিলাসবতী! শুনতে 
পেয়েছেন 2 

ধন। আঁ-বিলাসবতী কে ? 
মদ। হা! হা। শবলাসবতী কে, তা কি 

আপাঁন জানেন নাঃ হা! হা। হা! 
ধন। (স্বগত) কি সব্বনাশ! তার নাম এ 

ছোঁড়া আবার কোথ্থেকে শুনলে 2 (প্রকাশে) 
আম তাকে কেমন করে জানবো 2 

মদ। আঃ. আমার কাছে আর মিছে ছলনা 
করেন কেন? আপাঁন মান্নিরকে যা যা 
বলছিলেন, আমি তা সব শুনেছি। 

ধন। (স্বগত) এ কথার আর আঁধক 
' আন্দোলন কিছ নয়। প্রকাশে) হ্যা দেখ ক্তাই, 

॥ 
] 

আমার দিব্য, তুমি যা শুনেছ, শুনেছ, কিন্তু 
অন্যের কাছে এ কথার আর প্রসঙ্গ করো না। 

মদ। কেন? তাতে হানি কি ? 
ধন। না ভাই, তোমাকে না হয় আম 

[কিছু মেটাই খেতে দচ্য, এ সব রাজারাজড়ার 
কথায় তোমার থেকে কাজ কি 2 

মদ। (সরোষে) তুমি ত ভারি পাগল হে! 
আমাকে কি কচি ছেলে পেয়েছো, যে মিঠাই 
দেখিয়ে ভোলাবে 2 

ধন। তবে বল, ভাই, তুমি কি পেলে 
সন্তুষ্ট হও ? 

মদ। আচ্ছা, তোমার হাতে এ যে 
অঙ্গুরীীট আছে, এঁটি আমাকে দেও. তা হলে 
আম আর কাকেও কিছ বলবো না। 

ধন। ছি ভাই, তুমি আমাকে পাগল 
বলাছলে: আবার তুঁমও পাগল হলে না ক? 

মদ। আচ্ছা, তবে আম এই রাজমাহষীর 



কৃষকুমারী নাটক 

ধন। ওহে ভাই, আরে দাঁড়াও, দাঁড়াও, 
রাগ ভরেই চল্যে যে একটা কথাই শুনে 
যাও। (স্বগত) এ কথা প্রচার হল্যে সব বিফল 

হবে। এখন কার ক? এ অমূল্য অঙ্গুরীটই 
বাদি কেমন করে করা যায়? দিতে 

হলো! হায়! হায়! এ অঙ্গুরশীট যে কত যত্রে 

মহারাজের কাছ থেকে পেয়েছিলাম. আর 

ভাবলেই বা কি হবেন 
মদ। ও মহাশয়, আপাঁন কাঁদচেন নাক: 

হা! হা' হা! 
ধন। (স্বগত) কি আশ্চর্য্য! একটা শিশু 

আমাকে ঠকালে হে? ছি! ছি! আর কি করি? 

দি! ভাল, এ কম্মটা সফল কত্যে পালে, 
রাজার খনকট লক্ষণ কিপিং পাবার সম্ভাবনা 
আছে । (প্রকাশে) এই নাও, ভাই । দেখো, ভাই, 

এ কথা যেন প্রকাশ না হয়। 
মদ। (অঙ্গুরী লইয়া) যে আজ্ঞা-তবে 

আমি চল্যেম। (অন্তরালে অবাস্থাতি।) 
ধন। (স্বগত) দূর ছোঁড়া হতভাগা! আজ 

যে কি কুলগ্নে তোর মুখ দেখোছিলেম, তা 
বলতে পার নে। আর ক হবে, যাই এখন 
বাসায় যাই। 

| প্রস্থান। 
মদ। (অগ্রসর হইয়া স্বগত) হা। হা! 

ধনদাসের দুঃখ দেখলে কেবল হাসি পায়! 
হা! হা! বেটা যেমনি ধূর্ত, তেমান প্রাতিফল 
হয়েছে! এখনই হয়েছে কিঃ একে সমৃচিত 
শ।স্তি দিতে হবে. তা নৈলে আমার নামই নয়। 

তা এখন কেন যাই না! একবার নারীবেশ ধরে 
রাজকুমারী কৃষ্কার সঙ্গে সাক্ষাৎ কার গে। 
ভাল, আমার পারচয়টা কি দেব? (চিন্ত 
কাঁরয়া) হাঁ! তাই ভাল! মরূদেশের রাজা 
মানসংহের দূতী। হা! হা! হা! 

[ প্রস্থান। 

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক 

অহল্যাদেবী এবং তরপাঁস্বনীর প্রবেশ 

তপ। মাহাষ, এ পরম আহনাদের বিষয় 
বটে। জয়পুরের রাজবংশ ভগবান্ অংশ.মালীর 
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এক মহাতেজোময় অংশহস্বর্প। তা মহারাজ 
জগংসিংহ যে কৃষ্ককুমারীর উপয্স্ত পাত্র তার 
সন্দেহ নাই। 

অহ। আজ্ঞা, হাঁ; 
স্বীকার কত্যে হবে। 

তপ। আম শুনেছি, যে রাজার অতি 
*প বয়েস; আর তান এক জন পরম 
ধর্মপরায়ণ ও বদ্যানুরাগী পুরুষ । 

অহ। আপনার আশনব্্বাদে যেন এ সকল 

সত্যই হয়। প্রলয় ঝড় কমাঁলনীকে 'ছন্নাভন্ন 
করে ফেলে: 'কন্তু মলয়সমীরণ বইলে তার 
শোভা যেন দ্বিগৃণ বেড়ে উঠে! গুণহাঁন 
স্বামীর হাতে পড়লে কি স্বীলোকের শ্রী 
থাকে 2 চিন্তা করিয়া) কি আশ্চর্য! ভগবাতি, 
আম এই কৃষ্ণার বিবাহের 'বষয়ে যে কত দূর 
ব্যগ্র ছিলাম, তার আর কি বলবো? কিন্তু এখন 
যে তার বিবাহ হবে, এ কথা আমার মনে উদয় 
হলে, আমার প্রাণটা যেন কেদে উঠে। 
(রোদন ।) 

তপ। আহা! মায়ের প্রাণ কি না! হতেই 
ত পারে। 

ভগবাতি, আমার এ হৃদয়সরোবরের 

পদ্মাট কাকে দেবো? কে তুলে লয়ে চলে 
যাবেঃ আম যে সারকাঁটকে এত দন 
প্রাণপণে পালন কল্যেম, তাকে আম কেমন 
করে পরের হাতে দেবো? আমার এ আঁধার 
ঘরের মাণিটি গেলে আম কেমন করে প্রাণ- 
ধারণ করবো? (রোদন ।) 

তপ। দেবি, এ সকল বিধাতার নিয়ম। 
যেখানে কন্যা, সেখানেই এ যাতনা সহ্য কত্যে 
হয়। দেখুন, গিরীশমহিষাঁ মেনকা সম্বংসরের 
মধ্যে তাঁর উমার চন্দ্রানন কেবল তিনাঁট দিন 

বই দেখতে পান না!১ তা ও চিন্তা বৃ্থা। 
চলুন, এখন আমরা অল্তঃপুরে যাই। বোধ 
হয়, মহারাজ এতক্ষণ রাজসভা থেকে উঠেছেন। 

অহ। যে আজ্ঞা-তবে চলুন। 
[ উভয়ের প্রস্থান। 

কৃষ্ণকুমারী এবং মদাঁনকার প্রবেশ 

কষ্কা। রুল কি, দ্চাতঃ তোমার কথা 

এ কথা অবশ্যই 

 বাধুলাদেশের দূগ্গোৎসবের তথা আগমনাী-বিজয়াগানের উল্লেখ। 
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শুনলে, আমার ভয় হয়। তুমি এত ক্লেশ পেয়ে 

এখানে এলে ? 
মদ। রাজনন্দিন,. পোষা পাখী 'িঞ্জর 

থেকে উড়ে বেরুলে, যেমন বনের পাখীঁসকল 
তার পশ্চাতে লাগে, অমারও প্রায় সেই দশা 

ঘটেছিল । কিন্তু আপনার চন্দ্রবদন দেখে, আমি 
সে সব দঃখ এতক্ষণে ভুললেম! 

কৃষা। ভাল দৃতি, রাজা মানাসংহ, আমার 
পিতার কাছে দূত না প।ঠিয়ে, তোমাকে আমার 
কাছে পাঠালেন কেন? 

মদ। আজ্ঞা, রাজনন্দান, আপাঁন আত 

বাদ্ধমতী। আপনি ত বাঁঝতেই পারেন। যে 
যাকে ভাল বাসে, সে ক তার মন না জেনে 
কোন কম্মে হাত দেয় ? 

কৃষ্ণা । (সহাস্যবদনে) কেন 2 
মহারজ ক আমাকে ভাল বাসেন 2 

মদ। র।জনান্দান, ভাল বাসেন ক না, তা 

আবার জিজ্ঞাসা কচ্যেনঃ আমাদের মহারাজ 

রাত দিন কেবল আপনার কথাই ভাবচেন, 
অ।পনার নামই কচ্যেন। তাঁর কি আর কোন 
কর্মে মন আছে? 

কৃ্কা। কি আশ্চর্য্য! তিনি ত আমাকে 
কখন দেখেন নাই । তবে যে তিনি আমার উপর 
এত অনূুরন্ত হলেন, এর কারণ ১ ভাল দৃঁতি, 
বল দেখ, তোমাদের মহারাজের কয় রাণী? 

মদ। রাজনান্দান, মহারাজের এখনও 

বিবাহ হয় নাই। আম শুনোছি, তন প্রাতিজ্ঞা 
করেছেন, যে আপনাকে না পেলে তান আর 
কাকেও বিবাহ করবেন না। 

কৃষ্কা। সত্য না কিঃ 
মদ। রাজনান্দন, আমি কি আপনার 

কাছে আর মিথ্যা কথা বলছি? মহারাজ 
আপনার রূপ প্রথমে স্বশ্নে দেখেন, তার পর 
লোকের মুখে আপনার আবার গুণ শুনে তিনি 
যেন একবারে পাগল হয়ে উঠেছেন! 

কৃষ্ণা। দেখ, দূতি, আমার মাথা খাও, 
তুম যথার্থ বল দৌখি, তোমাদের রাজা দেখতে 
কেমন ? 

মদ। রাজনান্দনি, তাঁর রূপের কথা এক 
এক করে আপনাকে আর কি*স্লবো? তাঁর 
সমান রূপবান পুরুষ আমার চক্টে ত কখন 
দৌখ নাই। আহা! রাজনান্দন. সে রূপের 

তোমাদের 

মধুূস্্দন রূচনাবলশী 

কথা আমাকে মনে করে দিলেন, আমার মনটা 
যেন একবারে শিহরে উঠলো । আ, মার মার! 
কি বর্ণ; কি গঠন! যেন সাক্ষাৎ কন্দর্প। রাজ- 
নান্দিনি, আম সঙ্গে করে মহারাজের একখানা 

ন্রপট এনোছ: আপান যাঁদ দেখতে চান, ত 

আম কোন সময়ে এনে দেখাব। দেখলেই 
আপাঁন বুঝতে পারবেন, যে তাঁর কেমন 
র্প। 

কষ্কা। (ঈবগত) এ দৃতর কথা কি সত্য 
হবেঃ হতেও পারে। (প্রকাশে) দেখ, দূতি, 
তুমি আবার এসে আমার সঙ্গে দেখা করো। 
এখন আমি যাই। আমার সখারা এ সরোবরের 
কূলে আমার অপেক্ষা কচ্যে। 

মদ। যে আজ্া। 
কৃষ্ণা। (কিং গমন কাঁরয়া) দেখো, তুমি 

ভুল না, দূতি! তোমার সঙ্গে আমার অনেক 

কথা আছে। 
[ প্রস্থান। 

মদ। (স্বগত) লোকে 'বিলাসবতীকে 
রূপবতী বলে। কিন্তু মহারাজ যাঁদ এ 
নারীরত্বাট পান, তা হল্যে ক আর তার মুখ 
দেখতে চাইবেন 2 আহা! এমন রূপ ক আর 
এ পৃথিবীতে আছে? আবার গুণও তেমন 
যেন সাক্ষাং কমলা । আহা! এমন সরলা স্ত্রী 
ক আর হবেঃ (চিন্তা করিয়া) সে যা হৌক। 
এর মনটা রাজা মানাঁসংহের 'দকে একবার 
ভাল করে লওয়াতে পাল্যে হয়। নদী একবার 
সমুদ্রের আভমুখী হলে, আর কি কোন দিকে 
ফেরে 2 (চিন্তা করিয়া) রাজা মানাসংহের দূত 
যে আত ত্বরাই এখানে আসবে, তার কোন 

সন্দেহ নাই। "তান কি আর সে প্র পেয়ে 
নিশ্চিন্ত থাকবেন 2 এই যে মহারাজ ভশমাসংহ 
এই 'দকে আসচেন। আম এই গাছটার আড়ালে 
একটু দাঁড়াই না কেন (অন্তরালে 
অবাস্থাঁত।) 

রাজার সাহত অহল্যাদেবী এবং তপাস্বনশর 

পুনঃপ্রবেশ 

তপ। মহারাজ, রাজদূতের নামটা ক 
বলছিলেন ? 

রাজা। আজ্ঞা, তার নাম ধনদাস। ব্যান্তুটে 
আত গ্ণবান্ আর বহহদশ। আর রাজা 



কৃফকুমারী নাটক 

জগণ্ীসংহ স্বয়ং মহাগণ পুরুষ, তাঁর 
সৃখ্যাতও বিস্তর । 

তপ। মহারাজ, আপনাদের প্রাত ভগবান 
একালঙ্গের অসীম কৃপা বলতে হবে। এই 
দেখুন, কি আশ্চর্য্য ঘটনা! তিনি রঘুকুল- 
1তলক রামচন্দ্রকে জানকী সুন্দরীর পাঁণিগ্রহণ 
কত্যে এনে উপাস্থত করে দিলেন। এ হতে 
আর আনন্দের বিষয় কি আছে. বলুন ? 

রাজা। আজ্ঞা, সকলই আপনাদের 
আশশব্্বাদ । | 

তপ। আমার মানস এই যে, এ পাঁরণয়- 
ক্রয়াঁট সুসম্পন্ন হলে আম আবার 
তীর্থখযান্রায় নির্গত হবো। তা এতে আর 
বিলম্ব কি? শৃভ কর্ম শীঘ্রই করা উঁচিত। 

অহ। নাথ, তবে আর এ কর্মে বিলম্বের 
প্রয়োজন কি? আমার কৃষ্কা- (রোদন ।) 

রাজা। (হাত ধাঁরয়া) পপ্রয়ে, এ শুভ 
কম্মের কথা উপলক্ষে কি তোমার রোদন করা 
উাঁচত 2 

অহ। প্রাণেশবর, আমার হদয়নাধকে 
কেমন করে এক জন পরের হাতে সমর্পণ 
করবো? (রোদন ।) 
»»প্যাজা। (দীর্ঘীনশবাস ছাঁড়য়া) দোঁব, 
বিধাতার বিধি কে খন্ডন কত্যে পারে 2 ভেবে 
দেখ, তুমি আপনি এখন কোথায় আছ, আর 
আগেই বা কোথায় ছিলে? বধাতার সা 
এইর্পেই চলে আসচে। কত শত কূসৃমলতা, 
কত শত ফলবৃক্ষ লোকে এক উদ্যান থেকে 
এনে আর এক উদ্যানে রোপণ করে; আর 
তারাও নূতন আশ্রমে ফলফুলে শোভমান হয়। 

নেপথ্যে। গীতি 

[ আশাগোরী- আড়া ] 

অসুখী ভ্রমর দলে। 
নালনী মালিনী ক্রমে 

-্প্পস্ পাপা সপীীিশিী শিপ শ্পপপীপসসী শী শি পিসিতে পিপিপি সস ী ৮ শিস শশা শী ্পীশাশীশি পাশা? শী শা শী শী শীশীশীঁ রী ী্াঁী 
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রাজা । আহা! 

অহ। মহারাজ, আমার এ কোকলাট এ 
বনস্থলশ ছেড়ে গেলে কি আর আম বাঁচবো! 
(রেদন।) 

তপ। মাহাষ, আপানি এত উতলা হবেন 
না। দেখুন, আপনার দুঃখে মহারাজও আত 
বষগ্ন হচ্যেন! 

কৃষ্ণার পুনঃ প্রবেশ 

রাজা । এসো, মা, এসো। (শরশ্চুদ্বন।) 
কৃষ্ণা। ীপতঃ, মা আমার এমন কচ্যেন 

কেন তুমি কাঁদ কেন মা? 
অহ। (কৃষ্কাকে ক্রোড়ে ধারণ কাঁরয়া) বাছা, 

তুমি কি এত দনের পর তোমার এ দু£াঁখনন 
মাকে ছেড়ে চললে : আমার আর কে আছে, 
মা. যে আমাকে এমন করে মা ধলে ডাকবে 2 
(রোদন ।) 
কা । সে ক মা” তোমাকে ছেড়ে 

আন কার কাছে যাব মাঃ (রোদন ।) 
রাজা। ভগবাঁত. মোহস্বরৃূপ কুসুমের 

কণ্টক ক সামান্য তীক্ষ]! 
তপ। আজ্ঞা, তার সন্দেহে কি; এই 

জনোই পূর্বকালে মহ্ধকুলে প্রায় অনেকেই 
সংসারধম্ম পাঁরত্যাগ কর্যে, বনবাসী হতেন। 

ভত্ের প্রবেশ 

বাজা। ক সমাচার, রামপ্রসাদ 2 
ভূা। ধম্মাবতার, মরুদেশের ঈশ্বর রাজা 

মানসিহ রায় রাজসম্মুখে দূত প্রেরণ 
করেছেন। 

রাজা। (স্বগত) রাজা মানাঁসংহ আমার 
নিকট দত পাঠিয়েছেন কেন? (প্রকাশে) 
আচ্ছা, সত্যদাসকে দূতের যথাবাধ সমাদর 
কত্যে বলগে যা। আম ত্বরায় ষচ্যি' 

ভৃত্য ' যে আজ্ঞা, মহারাজ। 
 প্রস্থান। 

রাজা। পপ্রয়ে, চল, আমরা অন্তঃপুরে 
যাই। মামাকে আবার রাজসভায় যেতে হলো । 

কৃষ্ণা। স্বেগত) এ দূতীর কথা যাঁদ সত্য 
হয়, তা , বোধ হয়, এ দূত আমার 
১1 821452৮ 
বলা'যায় না। 
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অহ। চলুন। (তপাস্বনীর প্রাতি) 
ভগবতি, আপাঁনও অ.সুন। 

[ সকলের প্রস্থান। 
মদ। (চিন্রপট হস্তে অগ্রসর হইয়া 

স্বগত) আহা! রাজমহিষীর শোক দেখলে 
বুক ফেটে যায়! তা এমন মেয়েকে মা বাপে 
যদ এত স্নেহ না করবে তবে আর করবে 
কাকে ১ এই যে নূতন দূত কোন্ দেশ থেকে 
এলো, সেটা ভাল করে জানতে পেলেম না। 
যাই, দোঁখগে বৃত্তান্তটা কি? আমার ত 
[বলক্ষণ বশবাস হচ্যে যে এ দূত রাজা মান- 
সংহই পাঠিয়েছেন। আহা, পরমেশ্বর যেন 
তাই করেন। এখন গিয়ে ত আবার পৃরুষ- 
বেশ ধারগে। এ যাঁদ মানাসংহের দূত হয়, 
তবে আজ ধনদাসের সব্বনাশ করবো! হা! 

হা! যারা স্তীলোককে অবোধ বল্যে ঘণা 
করে, তরা এটা ভাবে না, যে স্ত্রীলোকের 
শান্তকুলে জল্ম! যে মহাদেব ন্রিভুবনকে এক 
শনামষে নম্ট কত্যে পারেন, ভগবত কৌশল- 
ক্রমে তাঁকে আপনার পদতলে ফেলে 
রেখেছেন।২ হায়! হায়! স্ীলোকের বুদ্ধির, 
কাছে ক আর বাদ্ধি আছে? এই দেখাই যাবে, 
ধনদাসেরই কত বাদ্ধ, আর আমারই বা কত 
বুদ্ধ।_এই যে রাজনান্দনী আবার এই দিকে 

 গমনপূব্বক) ফিরে আসচেন। হয়েছে আর কা মুখ 
দেখে বেশ বোধ হচ্যে, মনটা যেন একটু : 

৷ বলোছলাম, 
। এখানি এখন আপনার কাছে থাক্; আমাকে 

[িজেচে। তাই যাঁদ না হবে, তা হলে 
আমাকে এত ঘন ঘন দেখতে চান কেন? 
এইবার চিন্রপটখানা দেখাতে হবে। দৌখ না, 
তাতে ক ভাব দাঁড়ায় । হা, হা, হা! এ ত মান- 
সিংহের কোন পুরুষেরই প্রাতমাৃর্ত নয়। 
নাই বা হলো, বয়ে গেল কি? 

হয়। 

কৃষ্কার পুনঃ প্রবেশ 

কৃধা। এই যে! দূতি, তুমি আমার 
তল্লাস কচ্যো না কি? তোমাদের মহারাজ যে 
দূত পাঠিয়েছেন আমি এই শুনে এলেম। 

২০ কালীমূর্তির প্রসঙ্গ । “২ 
২১ সত্যভামার অনুরোধে 

উল্লেখ। 

কাঠের 

। চণ্চল হলো এর কারণ কি? (চন্রপটের প্রাতি 

রচনাবলণ 

আমি ভেবোছিলাম, তুমি ষেন আমাকে একটা 
উপকথাই কইতোঁছলে-__ 

মদ। রাজনন্দিনি, তাও কি কখন হয়। 
আমাদের মতন লোকের ক কখন এমন সাহস 
হয়ে থাকে? 

কৃষ্কা। দেখ, দূতি, এ বিষয়ে আম 
দেখছি, একটা না একটা বিষম বিবাদ ঘটে 
উঠবে! তুম ক শোন নি যে জয়পুরের 
রাজাও আম্মার জন্যে দূত পাঠিয়েছেন ? 

মদ। রাজনান্দান, তাতে কি আমাদের 
মহ।রাজ ডরাবেন? আপাঁন অনুমাতি দিলে 
তান জয়পুরকে এক মূহূর্তে ভস্মরাশি করে 
ফেলতে পারেন। 

কৃষ্ধা। (সহাস্যবদনে) তুমি ত তোমার 
রজার প্রশংসা সব্বদাই কচ্যো। তা দোখ, কি 
হয়। 

মদ। রাজনন্দিন, আপাঁন মহারাজের দিকে 
হলে, তাঁকে আর কে পায়? 

কৃষ্ণা। (হাঁসয়া) দেখ, দৃতি, পাঁরজাত 
, ফ্লপ লয়ে ইন্দ্রের সঙ্গে যদৃপাতর ীববাদ ত 

আরম্ভ হলো ।২ এখন দোঁখ, কে জেতেন! তুমি 
তবে এখন তোমাদের রাজদৃতের সঙ্গে একবার 
দেখা করগে। রঃ 

মদ। যে আজ্ঞা। (কিিৎ 'ীগয়া পুনরা- 
রাজনান্দান, আপনাকে যে 

আমাদের মহারাজের একখানা চিন্রুপট দেখাব 
এই দেখুন। (হস্তে প্রদান) 

আবার ফিরে দেবেন। 
[ প্রস্থান। 

কৃষ্কা। (স্বগত) ক আশ্চর্য! রাজা মান- 
ীসংহের কথা শুনে আমার মনটা যে এত 

দৃম্টি করিয়া) আঁ! এমন রূপ! আহা! কি 
অধর! কি হাস্য! এমন রুপবান্ পুরুষ 'কি 
পাঁথবীতে আছে 2 আ মার, মার!_-ও দূত 
যা বলোছল, তা সত্য বটে! হায়! হায়! আমার 

 অদম্টে কি তা হবেঃ__আমার মনটা যে অতি 
 চণ্চল হয়ে উঠলো। না- এখানে আর থাকা 

পারিজা৬ সংগ্রহের ব্যাপারে ইন্দ্র-কৃফের সংঘর্ষের পৌরাঁণক কাণ্হনীর ২ 



( কান দ্য । 

লিউ সব বি ব্ও শে মা 

তিনি এডুতহ্ ॥ ক কিরশে 
খোরথ ীরই -গুজজ ) হে করে শেয়াত 

এগঞর বেনিগাশ নি) নানস-ার 

অআডগন | ক্স উহ লস পুত? ধিক 

নব কবীশখুনৃসলউ হী, মস এে। 

ফা বই আগার জে, 
পারিহায লিখ, পম. এগেলিনস-কভী 

০ বীফ হা, পল পাশে শানে, 

গে হিম হর নিখাদ ধা অবকে, 

তে ধ্রশ্রম হব ডে টা একদাদ ললে কে) 

পন হঃন; ইসি সাহু পাশিনঃ হৃবঞে। 

ঘর্শেব উঠব হও ক কি ছে খসে 

এ নক 2 কেন গীচ কত শেগিব হেট 1 

_ প্রা 

৬ 
২২৯ 

বু” কক হাহ» দম | পে 

পিস আপ সপ? | শা 
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উচিত নয়; কে আবার এসে দেখবে। যাই, | মদ। আর তাতে রাজনন্দিনী যে কি 
আপনার ঘরে যাই। সেখানে 'নজ্জনে | পর্য্যন্ত ক্ষুণ্ন, তা আর আপনাকে কি বলবো। 
চিন্রপটখানি দোখগে। আহা! কি চমতকার ! মহাশয়, ওকে একবার কিছু শিক্ষা দিতে 

[ চিন্রপটের প্রাত দৃষ্টি কারতে কাঁরতে প্রস্থান। পারেন? তা হলে বড় ভাল হয়। 
ইতি স্বিতীয়া্ক ' দৃূত। কেন? ওটা বলে কিঃ 

,. মদ। মহাশয়, ওটা যা বলে, সে কথা 
রা । আমাদের মুখে আনতে লজ্জা করে। ও 

তা য়া লোকের কাছে বলে বেড়ায় কি যে মহারাজ 
প্রথম গভবঙ্ক । মানাঁসংহ একটা ভ্রম্টা স্বর দত্তক পুত্র মা; 

বলার ক । আর তান মরুদেশের প্রকৃত আঁধকারী নন। 
“র, রাজনিকেতন ।  দৃত। অণ্া-কি লল্লেঃ ওর এত বড় 

2355555 যোগ্যতা! কি বলবো? আম বদ্ধ ব্রাহ্মণ, 
নতুবা এই দন্ডেই ওর মস্তকচ্ছেদ কত্যেম ! 

দূত। ক আশ্চর্য্য! তবে এ পত্রের ফথাটা মদ। মহাশয়, এতে এত রাগলে কাজ 
সত্য 2 চলবে না। যাঁদ বাক্যবাণ দ্বারা ও দুরাচারকে 

মদ। আজ্ঞা, হাঁ, সত্য বৈ কি? রাজকুমারী ; কোন দণ্ড দিতে পারেন, ভালই: নচেৎ অন্য 
পত্র লিখে প্রথমে আমাকে দেন; তার পর আম ' কোন অত্যাচার করাটা ভালম্হয় না। 
একজন বিশ্বাসী লোক দিয়ে আপনাদের দেশে দূত। আচ্ছা, আমি এখন রাজমল্ত্রীর 
পাঠাই । ' কাছে যাই। এর পর যা পরামর্শ হয়, করা 

দূত। যা হউক, আমাদের মহারাজের আত : যাবে। শৃগালের মুখে িসংহের নিন্দা! এ ক 
সৌভাগ্য বলতে হবে, তা না হলে তোমাদের . কখন সহ্য হয়। 
সুকুমারী ক তাঁর প্রাত এত অনুরন্ত হন? [ প্রস্থান। 
আহা! বিধাতার কি অদ্ভূত লীলা! কেউ বা মদ। স্বেগত) বাঃ! কি গোলযোগই 
তে সিরা 
করে, আর কেউ বা তা পথে কুড়িয়ে পায়! যেন এতে রাজনান্দনী কৃষ্জার কোন ব্যাঘাত 
এ সকল কপালগুণে ঘটে বৈ ত নয়! মহারাভ ! না জল্মে। ভাল, এও ত বড় আশ্চর্য! আম 
এ পন্র পাওয়া অবাধ যেরূপ হয়ে উঠেছেন, একজন বেশ্যার সহচরী, বনের পাখীর মতন 
তার আর তোমাকে কি বলবো? ' কেবল 'স্বচ্ছার অধীন; কখনই সংসার-ীপঞ্জরে 

মদ। দেখুন দূত মহাশয়, আপাঁন একটু , বদ্ধ হই নাই। কিন্তু এ সুকুমারী রাজকুমারীর 
সাবধান হয়ে চলবেন। এ পন্রের কথা এখানে ' প্রকীতি দেখে আমার মনটা এমন হলো কেন? 
প্রকাশ করবেন না, তা হলে রাজনান্দিনী | _সত্য বটে! লজ্জা আর সুশীলতাই স্ত্রী- 
লঙ্জায় একেবারে প্রাণত্যাগ করবেন। ' জাতির প্রধান অলঙ্কার । আহা! এ দ্যাট পদ্ম 

দূত। হাঁ! সেকি কথা? আম ত পাগল ; এ সরোবর থেকে যে আমি কি কুলগ্নে তুলে 
নই। এ কথাও কি প্রকাশ কত্যে আছেঃ | ফেলেছিলাম. তা কেবল এখন বুঝতে পাচ্যি। 

ৰ 
] 

ূ 
] 

মদ। এই যে জয়প্রের দূত ধনদাস, | এই যে ধনদাস এ 'দকে আসচে। 
ওকে, বোধ হয়, আপাঁন ভাল করে চেনেন না। 

দূত। না, ও"র সঙ্গে আমার বিশেষ : ০9৮৮8] 
আলাপ নাই। ৷ মহাশয়, ভাল আছেন ত? 

মদ। মহাশয়, ওটা যে আপনাদের রাজার | ধন। আরে মদন যে! তবে ভাল আছ 
কত 'নন্দা করে, তা শুনলে বোধ হয়, আপাঁন | ত? ভাই তুমি সে অঙ্গুরীঁটি কোথায় 
আঁগ্নর, ন্যায় জবলে উঠেন! | রেখেছো 

ৃ না ব্যট ঃ 
মধুরৰ-২১ 

জা জা 



৩২৭ 

করে! আর বোধ হয়, আপনি তা শুনলেও রাগ 
করবেন ? 

ধন। সে কি? কেন? রাগ করবো কেন? 
মদ। আজ্ঞা, তবে শুনুন। এই নগরে 

মদানকা বলে একাট বড় সুন্দরী মেয়ে মানুষ 
আছে, তাকে আমি বড় ভাল বাসি! সেই : 
আমার কাছ থেকে সে অঙ্গুরীটি কেড়ে 
'নিয়েছে। 

ধন। কি সর্বনাশ! তেমন অমূল্য রত 
কি একটা বেশ্যাকে দতে হয়? তোমার ত 

এত অল্প বয়েসে এমন সব লোকের সঙ্গে 

সহবাস কর? 

মদ। দেখুন দোখ, এই আপাঁন বললেন, 
রাগ করবো না, তবে আবার রাগ করেন কেন? 

ধন। (স্বগত) তাও বটে; আমই বা রাগ 
কার কেন? প্রেকাশে) হা! হা! ওহে, আম . 
তামাসা কছ্যিলেম। যা হউক, তুমি যে, দেখাঁচ, 
এক জন 'বলক্ষণ রাঁসক পুরুষ হে। ভাল, 
তোমার এ মদনিকা কোথায় থাকে, বল দোঁখ, 
ভাই। 

মদ। আজ্া, তার বাড়ণ গড়ের বাইরে। 
ধন। (স্বগত) স্বীলোকটার বাড়ীর সন্ধান 

পেলে অঞ্গনরীটা না হয় কিছু দিয়ে িনে 
ওয়ার চেস্ট পাওয়া যায়। আর যাঁদ সহজে . 
না দেয়, তারও উপায় করা যেতে পারে। 
(প্রকাশে) হাঁ! কোথায় বললে ভাই? 

মদ। আজ্ঞা, এই গড়ের বাইরে। 
ধন। ভাল, সে মেয়েমানুষাট দেখতে : 

ভাল ত? 
মদ। আজ্ঞা, বড় মন্দ নয়। মহাশয়, 

এ দিকে দেখছেন, রাজা মানাঁসংহের দৃত 
মল্লীর সঙ্গে এই দিকে আসচেন। 

ধন। ভাল কথা মনে কল্যে ভাই। 

তোমাকে আমি যে যে কথা অন্তঃপুরে বলতে 
বলোছলেম, ত বলেছো ত? 

মদ। আজ্ঞা, আপনার কাজে আমার ক 
কখনও অবহেলা আছে 2 

ধন। তোমার যে ভাই কত গুণ. তা আম 
একমুখে কত বলবো ?-তা বল দোঁখ, তোমার 
মদানকা কোথায় থাকে?  “ 

মদ। তার জন্যে আপনি এত ব্যস্ত হচ্যেন 

মধুসূদন রচনাবলা 

কেন? এক 'দিন, না হয়, আপনার সঙ্গে তার 
দেখা কাঁরয়ে দেবো, তা হলেই ত হবে? আমি 
এখন যাই, আর দাঁড়াব না। (স্বগত) দেখি, 
এ ঘটক ভায়ার ভাগ্যে আজ কি ঘটে । 

[ প্রস্থান। 

ধন। (স্বগত) অঙ্গুরীঁটির, উদ্ধার না 
| কল্যে আমার মন কোন মতেই স্থির হচ্যে না। 
' সেটির মূল্য প্রায় দশ হাজার টাকা। তা 
, সহজে কি ত্যাগ করা যায়। আহা! মহারাজকে 
| যে কত প্রকারে ভুলিয়ে সোট পেয়োছলাম, তা 

নিতান্ত শিশুব্দাদ্ধ হে। ছি! ছি! আর তুমি, . মনে পড়লে চক্ষে জল আসে। তা বড় দায়ে 
' না পড়লে আর সে আমার হাতছাড়া হতে 
| পারতো না। দোঁখ, এই মদনিকার বাড়ীর 
_সন্ধানষ্টী পেলে একবার বুঝতে পাঁর। ধন- 
, দ্রাসের চতুরতা কি নিতান্তই বিফল হবে? 

সত্যদাসের সহিত দৃতের পুনঃপ্রবেশ 

সত্য। এই যে ধনদাস মহাশয় এখানে 
। রয়েছেন। তা চলুন, একবার রাজসভাতে 
৷ যাওয়া যাউক। 

| দৃত। মহাশয়, ইনিই রাজা জগতাঁসংহের 
' দূত না? 

সত্য। আজ্ঞা, হাঁ? 

যখন উভয়েই একি অমূল্য রত্বের আশায় এ 

বিপক্ষ বটি, কিন্তু তা বল্যে আমাদের পরস্পরে 
। কি কোন অসদ্ব্যবহার করা উচিত? 
।  ধন। আজ্ঞা, তাও কি হয়? 
।  দূত। তবে একটা কথা আপনাকে 
। জিজ্ঞাসা করি; বাল, আপান যে নিরন্তর 

' আপনার উপযুক্ত কম্ম ? 
ধন। বলেন কি মহাশয়ঃ এ কথা 

আপনাকে কে বললে? 
দুত। মহাশয়, বাতাস না হলে বক্ষপল্লব 

কখনই লড়ে না। 
ধন। মহাশয়ের আমার সঙ্গে নিতান্ত 

বিবাদ করবার ইচ্ছা বটে 2 
দূত। আপনার সঙ্গে আমার বিবাদ করায় 

কি ফল? কিন্তু আপাঁন যে এ দুচ্কর্মের 
' সমূচিত ফল পাবেন, তার সন্দেহ] নাই। 

ূ 

| দূত। (ধনদাসের প্রাত) মহাশয়, আমর।- 

| 
] 
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আপনাদের নরপাঁত বেশ্যাদাস; নৃত্য, গীত, 
প্রেমালাপ_ এই সকল দ্যাতেই পরম নিপুণ; 
তা তিনি কি রাজেন্দ্রকেশরী মানাঁসংহের 
সমতুল্য ব্যন্তিঃ না সুকুমারী রাজকুমারী 
কৃষার উপয্স্ত পান্র ? 

ধন। (সত্যদাসের প্রতি) মহাশয়, শুনলেন 
তঃ (কর্ণে হস্ত দয়া দূতের প্রাত) ঠাকুর, 
ক বলবো, তুমি বৃদ্ধ ব্রাহ্গণ, তা না হল্যে 
তোমাকে আমি আজ অমনি ছাড়তেম না! 

দৃূত। কেন? তুম ক কত্যেঃ ও৪! বড় । 
স্পর্ধা যে? 

সত্য। মহাশয়রা ক্ষান্ত হউন। আপনাদের 
এ বৃথা বাগদ্বন্দে প্রয়োজন কি? বিশেষতঃ, 
এ স্থলে কি আপনাদের এরুপ অর্টসীজন্য : 
প্রকাশ করা উচিত? 

ধন। আজ্ঞা, হাঁ, তা সত্য বটে। কিন্তু 
আপাঁন বিবেচনা করুন, আমার এ বিষয়ে 
অপরাধ কি? উনিই ত বিবাদ কচ্যেন। 

বলেন্দ্রীসংহের প্রবেশ 

বলে। এ কি এ, মহাশয়? আপনাদের 
মধ্যে ঘোর দ্বন্দ উপাস্থত যে? আপনারা কি 
লক্ষ্য ভেদ হতে না হতেই যুদ্ধ আরম্ভ 
কল্যেন 2 

দূত। আজ্ঞা, না। যুদ্ধ আরম্ভ হবে 

কেন? তবে কি না, এই জয়পুরের দূত 
মহাশয়কে আমি দুই একটা [হতোপদেশ 
দাঁছ্যলেম। 
বলে। কি হিতোপদেশ দিলেন, বলুন 

দোখ ? আপনার ত এই ইচ্ছা, যে ডান এ 
বিবাহের আশায় জলাঞ্জাল 'দয়ে স্বদেশে 
প্রস্থান করেন? হা! হা! হা! 

ধন। হা! হা! হা! আজ্ঞা, এক প্রকার 

তাই বটে। 
দৃূত। আজ্ঞা, হাঁ! আমার বিবেচনায় ও*র 

তাই করা উঁচত হচ্যে! মহাশয়, মান বড় 
পদার্থ। অতএব এমন যে মান, এর রক্ষার 
[বিষয়ে অবহেলা করা অতি অকর্তব্য। 

বলে। হা! হা! দৃত মহাশয়, আপনি যে 
দেখাছি, স্বয়ং চাণক্য অবতার! ভাল মহাশয়, 
আম. শুনোছ, যে আপনাদের মরুদেশে 
ভগবতীঁ পুথবী নাকি বন্ধ্যা নারীর স্বভাব 

৩২৩ 

ধরেন? তা বল্ন দোখ, আপনাদের রাজকম্্ম 
কিরৃপে চলে ? 

দূত। বাীরবর, বন্ধ্যা স্ত্রী লয়ে কি কেউ 
সংসার করে নাঃ 

বলে। হা! হা! বেশ। ধেনদাসের প্রাতি) 
ও গো মহাশয়, আপনাদের অম্বরদেশের 
বর্ণনটা একবার করদন দোখ শান! 

 ধন। আজ্ৰা, আমার ক সাধ্য, যে তার 
। বর্ণন কার? যাঁদ পণ্টানন হন, তথাপি 
। অম্বরের সুখসম্পাত্তর সুচারুর্পে বর্ণন হয় 
। না।_ মহাশয়, আমাদের অম্বর সাক্ষাৎ অম্বর- 
৷ প্রদেশই বটে! সেখানে অঙ্গনাকুল তারাকুলতুল্য 
৷ সুন্দর; আর মেঘে যেমন সৌদামিনী আর 
 বারাবন্দব, রাজভাণ্ডারে তেমাঁন হশীরক ও 
 মুস্তা প্রভৃতি, তাতে আবার আমাদের মহারাজ 
' ত স্বয়ং শশধর-_ 

দূত। হা, 
৷ বটেন! 
. বলে। হা! হা! কি বল, ধনদাস £ 
| ধন। আজ্ঞা, ও কথায় আর কি বলবো? 
, পেচক সূয্যের আলো ত কখনই সহ্য কত্যে 

৷ পারে না! আর যাঁদও ক্ষুধার পড়নে রাত্ি- 
' কালে কোটরের বাহির হয়, তবু সে চন্দ্রের 
৷ প্রাতি কখন প্রকাশিত নয়নে দাঁষ্টপাত করতে 

শশধরের*্ ন্যায় কলঙকী 

| পারে না। তেজোময় বস্তুমান্রই তার চক্ষের 
বিষ! 

বলে। হা! হা! হা! কেমন, দৃতবর! 1 

৷ এইবার? (নেপথ্যে যল্মধবনি) ও আবার কি? 
| নেপথ্যে বাদা।) 
| সত্য। এই যে মহারাজ রাজসভায় 
| আসচেন। চলুন, আমরা এখন যাই। 

ৰ রক্ষকের প্রবেশ 

রক্ষক। (যোড়করে) বীরবর, গণেশ- 
গঙ্গাধর শাস্তী নামে একজন দৃত মহারাষ্ট্র- 
পাঁতির শাবর থেকে সিংহদ্বারে এসে উপাঁস্থত 
হয়েছেন। আপনার কি আজ্ঞা হয় ? 

বলে। দূত? মহারাষ্ট্রপতির শাবির 
থেকে? আচ্ছা, তাঁকে রাজসভায় নে যাও; 

আম যাচ্চি! চলুন তবে আমরা সকলেই 
একবার রঞসভায় যাই। 

[ সকলের প্রস্থান। 



৩২৪ 

মদনকার পুনঃ প্রবেশ 

মদ। (্বগত) এখন ত আমার কার্য্যাসাদ্ধ 
হয়েছে: আর এ নগরে 'াবলম্ব করবার 
প্রয়োজন কি * আমার কৌশলক্রমে রাজনান্দনী 
রাজা মানাঁসংহের উপর এমন অনুরাগিণণ 
হয়েছেন, যে তানি রাজা জগতাঁসংহের নাম 
শুনলে একবারে যেন জহলে উঠেন; আর 
আমার পনর পেয়ে মানাসংহও দূত 
পাঠিয়েছেন। তবে আর এখানে থেকে কি 
হবে ;-_ যাব বটে, কিন্তু রাজনান্দিনীকে ছেড়ে 
যেতে প্রাণটা যেন কেমন করে। আহা! এমন 
সুশীলা মেয়ে ক আর দুট আছে। হে 
পরমেশ্বর, এই যে আমি বনে আগুন লাঁগয়ে 
চললেম, এ যেন দাবানলের রূপ ধরে এ 
সুলোচনা কুরাঙ্গণীকে দগ্ধ না করে। প্রভু, 
তুমিই একে কৃপা করে রক্ষা কবো। যাই, 
আমাকে আবার ধনদাসের আগে জয়পুরে 
পণ্হঁছিতে হবে। 

[ প্রস্থান। 

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক 

উদযপুব, রাজ-উদ্যান 

তপাস্বনর প্রবেশ 

তপ। (স্বগত) ক আশ্চর্যা' আম 
ন্রপাতিতে ভগবান গোঁবন্দরাজের মান্দরে 
কৃষকুমারীর বিষয়ে যে কুস্বপ্নটা দেখোছলাম, 
তা ক যথার্থই হলো? রাজা মানাসংহ ও 
রাজা জগতঁসংহ উভয়েই যখন রাজনান্দিননর 
পাণগ্রহণ আশায় এ নগরে দত প্রেরণ 
করেছেন, তখন এ মাতঙ্গদ্বয়ক 'বনা যুদ্ধে 
নিরস্ত হবে? না এদের ভয়ঙ্কর বিগ্রহে 
বনস্থলশর সামান্য দদ্্দশা ঘটবে * হা. হায়, 
কি বিধাতার বিড়ম্বনা! (দীর্ঘনি*বাস 
পারত্যাগ কাঁরয়া) দীনবন্ধো, তুমিই সত্য 
কৃষ্ণাও দেখাছি রাজা মানাঁসংহের প্রাতি নিতান্ত 
অনুরাগিণী হয়ে উঠেছে। তা যাই, এ সব 
কথা রাজমাহষীকে একবার জানান কর্তব্য । 

[প্রস্থান। 

কৃষ্ককুমারীর প্রবেশ ** 

কৃষ্কা। স্বেগত) সে দৃতশীট পাখী হয়ে 

মধ*সদ্দন রচনাবল | 

উড়ে গেল নাক? আমি যে তার অন্বেষণে 
কত স্থানে লোক পাঠিয়েছি, তার আর সংখ্যা 
নাই। (দীর্ঘান*বাস ছাড়িয়া) ক আশ্চর্য্য! 
এ যে কি মায়াবলে আমাকে এত উতলা করে 
গেল. আম ত তার ছুই বুঝতে পাচ্চি না। 
হা রে, অবোধ মনঃ! কেন বৃথ্ম এত চণ্চল 
হোস» নিশার স্বন কি কখন সফল হয়? 
এ দৃতীটি কি আমাকে ছলনা করে গেল? 
তাই বা কেমণ করে বাঁল 2 ওদের রাজার দূত 
পর্যন্ত এসেচে। (চিন্তা কারয়া) ভগবত 
কপালকুণ্ডলাকে আমার মনের কথাগ্ীল বলে 
[ক ভাল করেছি ?--তা এরূপ রহস্য 'ি মনে 
গোপন করে রাখা যায়? যেমন কট ফুলের 
মুকুল ?কটে নির্গত হয়, এও তাই করে। এ 
যে ভগবত মার সঙ্গে কথা কইতে কইতে 
এই 'দকে আসচেন। বাঁঝ আমার কথাই 
হচ্যে। ও মা, ছি! ছি। কি লঙ্জা' মা শুনলে 
বলবেন ক? আম মাকে এ মুখ আর কেমন 
করে দেখাবো ৮ ীবধাতা যে এ অদস্টে 'ক 
লিখেছেন, কিছুই বলা যাষ না। যাই এখন 
সঙ্গবতশালায পালাই। 

[ প্রস্থান । 

অহল্যাদেবীব সহৃত তপাস্বনীর পুনঃপ্রবেশ ১, 

অহ। বলেন কি, ভগবাত? আপাঁন "ক 
এ কথা কৃষ্কার মুখে শুনেছেন 2 

তপ। আজ্ঞা, হাঁ। সেই আপাঁনই বলেছে। 

অহ। কি আশ্চর্য্য।_ 
তপ। মাহাঁষ, লজ্জা যুবতণর হৃদয়মান্দবে 

দৌবারক স্বরূপ । তার পরাভব করা কি সহজ 
কর্ম» আম যে কত কৌশলে এ বিষয়ে কৃত- 
কার্য হয়োছ, তা আপনাকে আর ক বলবো? 

অহ। আহা। এই জনোই বাঁঝ মেয়োটকে 
এত বিরসবদন দেখতে পাই! ভাল, ভগবাঁত, 
কৃষ্ণা যে রাজা মানাসংহের উপর এত 
অনুরাগণন হলো. এর কারণ 'কছদ বুঝতে 
পেরেছেন 2 

তপ। মাহাঁষ, ও সকল দৈব ঘটনা! এ যে 
সূর্যমুখী ফুলটি দেখছেন, ওটি ফুটলেই 
সূর্ধ্দেবের পানে চেয়ে থাকে; কিন্তু কেন 
যে চায়, তা কেউ বলতে পারে না! 
অহা। সূর্যযদেবের উজ্জ্বল কান্তি দেখে 



কৃষ্কুমারী নাটক 

সূর্যমুখী তাঁর অধীন হয়; আমার কৃষকা ত 
আর রাজা মানাসংহকে দেখে নাই-__ 

তপ। দেবি, মনচক্ষু দিযে লোকে ক না 
দেখতে পায় ঃ বিশেষ ভগবান কন্দর্পের যে 
ক লীলাখেলা, তা ক আপাঁন জানেন না? 
দময়ন্তী সতগ কি রাজা নলকে আপন চম্্মচক্ষে 
দেখে তাঁর প্রাতি অন্রাঁগিণী হয়েছিলেন 2২২ 
(সচাঁকতে) আহা, কি মনোহর সৌরভ! দোব, 
দেখুন দোখ, এই যে সুগন্ধাট গন্ধবহের 
সহকারে আকাশে ভাসছে. এর যে কোন 
ফুলে জন্ম, তা আমরা দেখতে পাচ্য না। 

কিন্তু আম।দের বিলক্ষণ প্রতীতি হচ্যে, যে সে 
ফুলাঁট অতীব স্বন্দর। এ যেন , নীরবে 
আমাদের কাছে আপন জন্মদাতা কুস্মের 
সূচার্তার ব্যাখ্যা কচ্যে। দেব, যশঃস্বরূপ 
সৌরভেরও, জানবেন, এই রাঁতি। মরুদেশের 
আঁধপাঁত মানাসংহ রায় ত এক জন যশোহশীন 

পদরদষ নন। 
অহ। আজ্ঞা, তা সতা বটে। (নেপথো 

যন্তধবান।) 

তপ। দেখুন মাহষি, রাজনান্দিননর মনের 
যা ভাব, তা এখাঁনই প্রকাশ হবে। 

গণীতি। 

| ভৈরবী-__মধ্যমান ] 

নেপথ্যে। 

তাবে না হেরে আঁখি ঝরে, 
প্রাণ হরে কামশরে জবজরে। 

রজনী দিবসে মানসে নাহ সুখ. 
মনোদুখ তোরা বিনে, সই, কাহধ কাহাবে। 
মলয় পবন দাহন সদা করে, 
কোকিলের কুহ্রবে তায় হৃদয় 'বিদরে ॥ 

তপ। আহা! খতুরাজ বসন্ত উপস্থিত 
হলে, কোকিলকে কি কেউ নীরব করে রাখতে 
পারে? সে অবশ্যই আপন মনের কথা বনস্থলে 
'দিবারান্র পণ্স্বরে ব্যন্ত করে। যৌবনকাল এলে 
মানবজাতির হৃদয়ও সেইরূপ চুপ করে থাকতে 
পারে না। 

অহ। সে যা হউক। ভগবাতি, আপনার 
কথাটা শুনে যে আমার মন কত উতলা হয়ে 
উঠলো, তা বলতে পাঁর না। হায়. হায়, আমার 

₹২ মহাভারতের নল-দময়ন্তীর কাঁহনীর উল্লেখ 

৩২৫ 

মতন হতভাগিনী স্তী কি আর আছেঃ 
মেয়েটির ভাল করে বিবাহ দেবো, এই সাধাঁট 
বড় সাধ ছিল, কিন্তু 'বাধির বিড়ম্বনায় দেখাঁছ 
সকলই বিফল হলো। রোদন ।) 

তপ। কেন, মাহা? বিফলই হবে কেন? 
অহ। ভগবাঁত, আপনি কি ভেবেছেন, যে 

মহারাজ মরুদেশের রাজাকে মেয়ে দেবেন ? 
একে ত রাজা মানাঁসংহের সঙ্গে তাঁর বড় 

এখানে আগে এসেছে। 
তপ। তা হলই বা! যে ধীবর প্রথমে ডুব 

দেয়, তাকেই ক সাগর উৎকৃষ্ট মুস্তাফল 'দয়ে 
থাকেন? এ ক কথা, মাহা? আপনাদের 
কন্যা, আপনারা যাকে ইচ্ছা হয়, তাকেই 
দেবেন; এতে আবার অগ্রপশ্চাৎ ক? 

অহ। দৌর্ঘান*্বাস ছাঁড়য়া) ভগবাঁতি, 
আমরা ি স্বেচ্ছাধীন ₹_আহা! ভগবাঁত, 
একবার এ দিকে চেয়ে দেখুন । (অগ্রসর হইয়া) 
এসো, মা, এসো-_ 

কৃ্ধার পৃনঃপ্রবেশ 

তোমার আজ এত 'বরস বদন দেখছি কেন 2 
কৃফকা। না, মা, বিরসবদন হবো কেন? 
অহ। ও কি ও» তুমি কাঁদচো কেন মাঃ 
কৃষ্ণা। (নিরুত্তরে রাণীর গলা ধাঁরয়া 

রোদন ।) 
অহ। ছি মা, ছি! কেন? তোমার কিসের 
অভাব, যে তুমি এমন দুঃখিত হলে 2 

তশ। (স্বগত) আহা, এ ব্রতে নৃতন ব্রতন 
ক না! সৃতরাং ব্রতের উদ্দেশ্য দেবতাকে না 
পেলে কি এ আর স্থির হতে পারে। 

অহ। 'ছি' ছি! ও কি. মা? 
কৃষ্ণা । মা. আম কি অপরাধ করোছ, যে 

তোমরা আামাকে জলে ভাঁসয়ে দিতে উদ্যত 
হয়েছো 2 (রোদন।) 

অহ। বালাই! কেন মাঃ তোমাকে জলে 
ভাঁসয়ে দেবো কেন? মেয়েরা কি চিরকাল 
বাপের ঘরে থাকে, মাঠ (রোদন ।) 

তপ। বংসে,. পাঁক্ষশাবক কি চিরকাল 
জল্মনশড়ে স্ধ্কে কালাতিপাত করে? এই যে 
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তোমার মা, ইন কেমন করে পিতৃগৃহ পার- 
ত্যাগ করে পাঁতির গৃহে বাস কচ্যেন ? তুমিও 
তো তাই করবে; তাতে আর ক্ষোভ ক 

কৃষফা। ভগবাত,_(রোদন।) 
অহ। ্থির হও, মা স্থির হও। ছি, মা, 
কে'দো না। (রোদন ।) 

কৃষ্ণা। মা, আমাকে এত দিন প্রাতপালন 
করে কি অবশেষে বনবাস দেবে 2 রোদন ।) 

তপ। মাহষি, এ যে মহারাজ এই দকে 
আসছেন! উনি আপনাদের দুজনকে এ দশায় 
দেখলে অত্যন্ত দুঃঁখত হবেন। তা আপাঁন . 
এক কর্ম্ম করুন, রাজনাঁন্দনীকে লয়ে একট, 
সরে যান। 

অহ। আয়, মা, আমরা এখন যাই। 
[ অহল্যাদেবী ও কৃষ্ণার প্রস্থান। 

তপ। (্বগত) আম ভেবোৌছলাম, যে 
আঁনদ্রা, নিরাহার, কঠোর তপস্যা-এ সকল 
সংসারমায়াশৃঙ্খল থেকে মানত দান করে। তা 
কৈ? আম যে সে ম্ীন্ত লাভ করেছি, এমন 
ত কোন মতেই বোধ হয় না। আহা! এদের 
দুজনের শোক দেখলে হৃদয় বিদীর্ণ হয়। 

(দর্ঘান*বাস ছাড়িয়া) হে [বধাতঃ, এই মানব- 
হৃদয়ে তুমি যে ইনদিয়সকলের বীজ রোপণ 

মধৃূস্দন রচনাবলী 

রাজা। ভগবাতি, আপাঁন 'চিরতপাঁস্বন+, 
। সৃতরাং এ দেশের লোকের চরিন্র বিশেষরূপে 
জানেন না। এই বিবাহ উপলক্ষে যে কত 
গোলযোগ হয়ে উঠবে, তার কি সংখ্যা আছে ৫ 

অহল্যাদেবীর পুনঃপ্রবেশ 

প্রেয়াস, তোমার কৃষ্ণার বিবাহ যে স্বাচ্ছন্দে 
সম্পন্ন হয়, এমন ত আমার কোন মতেই 
বিশ্বাস হয় শা। 

অহ। সে ক, নাথ? 
রাজা। আর বলবো কি বল? এ বিষয়ে 

মহারাষ্ট্রের আধপাতি আবার রাজা মানাঁসংহের 
পক্ষ হয়ে, আমাকে অন্দরোধ কচ্যেন যে 

তপ" নরনাথ, তবে 'রাজনান্দনীকে রাজা 
মানাসংহকেই প্রদান করুন না কেন? তানও 

৩ 

' ত একজন সামান্য রাজা নন-___ 

অহ। জীীবতৈ*বর, এ দাসীরও এই 
প্রার্থনা । 

রাজা। বল ক, দোবি2 রাজা জগতাসংহ 
আমার এক জন পরম আত্মীয়; তাতে আবার 

. তাঁর দূতই আগে এসেছে; এখন আম কি 

করেছ, তাদের নিম্ম্্ল করা কি মনুষ্যের 
সাধ্য? বিলাপধদাীন শুনলে যোগীন্দ্েরও মন 
চণ্চল হয়ে উঠে! 

রাজা ভীমাঁসংহের প্রবেশ 

রাজা। ভগবাতি, মহিষী না 
ছিলেন ১ 

তপ। আজ্ঞা, হাঁ! গতাঁন এই ছলেন) 
বোধ হয়, আবার এখান এলেন বল্যে। 

রাজা। তাঁর সঙ্গে আমার কোন [বিশেষ 
কথা আছে। (পারক্রমণ করিয়া) বোধ হয়, 

এখানে 

আপনিও শুনে থাকবেন, মরুদেশের আধপাঁতি : 

রাজা মানাঁসংহ রায়ও কৃষ্ণার পাঁণিগ্রহণ ইচ্ছায় ! 
আমার নিকট দূত পাঁঠয়েছেন। 

তপ। আজ্ঞা, হাঁ, শুনোছি বটে। 

8057874-4 
তপ। আজ্ঞা, সে কি. মহারাজ ৯ এমত ত 

সব্বত্রেই হচ্যে। 

বলে তাঁকে এ বিষয়ে নরাশ কার? (দীর্ঘ- 
ন*বাস ছাড়িয়া) হে বধাতঃ, তুমি এই যে 
প্রমাদ-আগ্নর সূত্রপাত কল্যে, এ 
রন্তম্রোতঃ ব্যতীত আর 'কছুতে 'নর্্বাণ হবে 2 

অহ। প্রাণেশবর, মহারাম্ট্রপাত যে এতে 
হাত দেন, এর কারণ কিঃ তান না স্বদেশে 
ফিরে যেতে উদাত ছিলেন ? 

রাজা । দোবি, তুমি সে নরাধমের চারত্র ত 
ভাল করে জান না। সে ত এই চায়। একটা 
ছল ছতা পেলে হয়। 

তপ। ভাল. মহারাজ, তুমি যাঁদ এ বিষয়ে 
সম্মত না হও, তা হলে মহারাম্ট্রপাতি কি 
করবেন ? 

রাজা । তা হলে তার দস্যদল আবার দেশ 
৷ লন্ট কত্যে আরম্ভ করবে! হায়! হায়! তাতে 
' কি আর দেশে িছ থাকবে? ভগবাঁত, আমার 
। কি আর এখন সে অবস্থা আছে, যে আম 

রাজা। দৌর্ীন*্বাস ছাড়িয়া) ভগবতি, এমন প্রবল শব্দকে নিরস্ত কার ? 
তপ। মহারাজ, মা কমলার প্রসাদে 

আপনার কিসের অভাব ? 
অহ। রোজার হস্ত ধারণ কাঁরয়া) 'নাথ, 



কৃষকুমারী নাটক 

এতে এত উতলা হইও না। বোধ হচ্যে, 
ভগবান্ একালঞ্গের প্রসাদে এ উদ্বেগ আত 
ত্বরায়ই শান্ত হবে। 

রাজা । মাঁহাঁষ, তুমি ত রাজপূত্ত্রী। তুমি 
কি জান না, যে এ বিবাহে আম যাকে 'নরাশ 
করবো, সেই ভৎক্ষণাত আঁসকোষ দূরে নিক্ষেপ 
করবে 2 প্রয়ে, তোমার কৃষ্কা ক সতাীর মতন 
আপন পিতার সব্বনাশ কত্যে এসেছে 2২০ 
হায়, আম বিধাতার 'নকট এমন ক পাপ 
করেছি, যে তান আমার প্রাতি এত প্রাতিকূল 
হলেন! আমার এমন অমূল্য রত্রাটও কি অনল 
হয়ে আমাকে দগ্ধ কত্যে লাগলো! আমার 
হৃদয়নাঁধ হতে যে আমার সব্ব্বনাশের সূচনা 
হবে, এ স্বস্নেরও অগোচর। 

অহ। (নিরুক্তরে রোদন ।) 
তপ। ও কি? মাহাষ, আপাঁন 'ক 

করেন? 
অহ। ভগবাতি, শমন কি আমাকে বিস্মৃত 

হয়েছেন» (রোদন ।) 

তপ। বালাই! তান আপনার শন্লুকে 
স্মরণ করূন। মহারাজ, আজ্ঞা হয় ত, আমরা 
এখন অন্তঃপূরে যাই। 

অহ। নাথ, আমার কৃষ্কার এতে দোষ কি, 
বলুন দোঁখ ? বাছা ত আমার ভাল মন্দ কছুই 
জানে না। মহারাজ, তাকে এমন করে বলো 
কি ময়ের প্রাণে সয়? বাছা, কেনই বা তোর 
এ অভাগনীর গর্ভে জল্ম হয়োছিল!__ 
(রোদন ।) 

রাজা। হস্ত ধারয়া) দৌব,. আমার এ 
অপরাধ মাজ্জনা কর। হায়! হায়! আম কি 
নরাধম! আমার মতন ভাগ্যহীন পুরুষ, বোধ 

৩২৭ 

কৃষফার পুনঃ প্রবেশ 
কৃষ্কা। (পরিক্রমণ করিয়া হবগত) আহা! 

সে এক সময় আর এ এক সময়! আমি কেন 
বৃথা আবার এখানে এলেম? এ সকল কি 
আমার আর ভাল লাগে! (দীর্ঘন*বাস 
পারত্যাগ কাঁরয়া) আহা! আম এই মাল্লকা 
ফুলাটকে আদর করে বনাবনোদনী নাম "দয়ে- 
ছিলাম। এই সূচারু শমীব্ক্ষাটকে সখী বলে 
বরণ করোছলাম।২৫ (সচকিতে) ও কি? আহা! 
সাঁখ, তুমি কি এ হতভাগনশর দুঃখ দেখে 
দীর্ঘানমবাস ছাড়চো 2 কেন? তুমি ত চির- 
সাঁখনী; তোমার খেদের শবষয় ক? মলয়- 
সমীরণ তোমার একান্ত অনুগত, সব্বদাই 
তোমার সঙ্গে মধুর স্ববে প্রেমালাপ কচ্যে, তা 
তুম কি পরের দুঃখ বুঝতে পার? কি 
আশ্চর্য্য! (চন্তা কাঁরয়া) হায়, হায়! এ 
মায়াঁবনী যে কি কুলগ্নে প্র দেশে এসোঁছল, 
তা বলা যায় না। কি আশ্চর্যা! আম যাঁকে 
কখন দোঁখ নাই; যাঁর নাম কখন শুনি নাই; 

' যাঁর সাঁহত কখন বাক্যালাপ কার নাই; তাঁর 
| 

র 
র 
ূ 
| 
| 
| 
ৃ 

ূ 

কার আর নাই। এমন অমৃতও আমার পক্ষে । 
বিষ হলো! তা চল, প্রুয়ে, এখন অন্তঃপুরে 
যাই। সূর্যদেবও অস্তাচলে চললেন। (দীর্ঘ- 
নিশ্বাস পারত্যাগ করিয়া) হে দিননাথ, 
তোমাকে যে লোকে এই রাজকুলের নিদান 
বলে;২৪ তা তুমিও কি এর দুঃখে মাঁলন হলে! 

[সকলের প্রস্ধান। 

' জন্যে আমার প্রাণ আঁস্থর হয় কেন? কেবল 

সেই দূতীর কুহকেই আমার মন এত চণ্চল 
হলো? আহা! আম কেনই বা সে চিন্রপট 
দেখোঁছলাম 2 কেনই বা সে মনোহর মূর্ত 
আমার হদপদ্মে প্রাতম্ঠিতি করোছিলাম ? 
লোকে বলে, যে সে মরুদেশ আত বন্ধ্য স্থল; 
সেখানে বসূমতশী না কি সব্বদা বিধবাবেশ 

ধরে থকন; কুস্মমাদরূপ কোন অলঙ্কার 
পরেন ন'। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! আমার মনে সে 
দেশ যেন নন্দনকানন বোধ হচ্যে! আম তার 
বিষয় যে কত মনে কার, তা আমার মনই জানে। 
(দীর্ঘানশবাস পরিত্যাগ কাঁরয়া) একবার যাই, 

৷ দোখগে, সে দৃতীর কোন অন্বেষণ পাওয়। 
। গেল বি ৭"! পোঁরক্রমণ করিয়া সচকিতে) এ 
। কিঃ এ উদ্যান হঠাৎ এমন পদ্মগন্ধে পারপূর্ণ 
হলো কেন? সেভয়ে) কি আশ্চর্য! আম যে 
গঁতহশন হলেম! আমার সর্্বাষ্ঞ ষেন সহসা 
শিহরে উঠলো । (নেপথ্যাভিমখে অবলোকন 

২৩ দক্ষযজ্ঞে সতণ প্রাণত্যাগ করেন। ফলে শিবের অনুচরেরা যজ্ঞ বিনম্ট করে। দক্ষও প্রাণ হারায়। 
পরে শিবের কৃপায় ছাগমুণ্ড প্রাপ্ত হয়। এই পৌরাণিক উল্লেখ্খানে করা হয়েছে। 

২৪ মেবারের রাজবংশ সূর্যবংশ বলে খ্যাত। 
২৫ কালিদ্দসের আঁভিজ্ঞান শকুন্তলমৃ-এর চতুর্থ অক্ফকের শ্রভাব। 
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কারয়া) ও কি? ও! ও! ও! (মৃচ্ছাপ্রাপ্তি; 
আকাশে কোমল বাদ্য ।) 

বেগে তপাস্বিনীর প্রবেশ 

তপ। (স্বগত) 'কি সব্বনাশ! কি সব্র্ব- 
নাশ! (কৃষাকে ক্রোড়ে ধারণ করিয়া) এ কি এ? 
সর্বনাশ! ভাগ্যে আমি এই দিক্ "দয়ে 
যাচ্ছিলাম! উঠ, মা, উঠ! এমন কেন হলো 2 

কৃফা। (সগ্তভাবে) দোৌব, আপাঁন এ 
[মস্ট কথাগ্ঁলিন আবার বলুন। আম ভাল 
করে শুনি । কি বললেন ; আহা! “যে যুবতাঁ 
এ বিপুল কুলের মান আপন প্রাণ দয়া রাখে. 
সূরপরে তার আদরের সীমা থাকে না।” 
আহা! এ অভাগনীর কপালে কি এমন সুখ 
আছে 2 

তপ। সেক মান ও ক বলচো 2? (স্বগত) 
হায়, হায়, দেখ দোঁখ, বিধাতার ক বিড়ম্বনা! 
একে ত এ রাক্ষসী বেলা, তাতে আবার কৃষ্কার 
নবযৌবন; কে জানে কার দৃষ্টি -__- 

কৃষ্ণা। (উঠিয়া সসম্ভ্রমে) ভগবাতি, আপাঁন 
আবার এখানে কোথ্থেকে এলেন ? 

তপ। কেন, মা. সে কি 
কৃষ্ণা। (চতদ্দক্ অবলোকন কাঁরয়া) কি 

আশ্চর্য! ভগবাতি, আঁম যে এক অদ্ভুত স্ব্ন 
দেখছিলাম, তা শুনলে আপানি একেবারে 
অবাক্ হবেন। 

তপ। ক স্বপ্ন, মাঃ 

কৃষ্জা। বোধ হলো যেন. আমি কোন 
সবর্ণমান্দরে একখান কমল-আসনে বসে 
রয়োছ, এমন সময়ে একটি পরম সন্দর+ স্ত্রী 
একটি পদ্ম হাতে করে আমার সম্মুখে এসে 
দাঁড়িয়ে বললেন. বাছা, তুমি আমাকে প্রণাম 
কর। আমি সম্পর্কে তোমার জননী হই। 

তপ। তার পর? 
কষ্কা। আম প্রণাম কল্যেম। তার পর 

[তান বললেন, দেখ, বাছা. যে যুবতী এ 
বিপুল কুলের মান আপন প্রাণ "দিয়া রাখে, 
সুরপুরে তার আদরের সীমা নাই! আম এই 
কুলেরই বধ্ ছিলাম । আমার. নাম পাঁদ্মনী। 

মধুসূদন রচনাবলী 

তুমি যাঁদ আমার মত কর্ম কর, তা হলে 
আমারই মতন যশ্বিনী হবে !২১ 

তপ। তার পর. তার পর? 

কৃফকা। উঃ, ভগবাতি, আপাঁন আমাকে 
একবার ধরুন। আমার সব্বশরীর কাঁপচে। 

তপ। দিক সব্বনাশ! চভ্া, মা. তুম 

অন্তঃপুরে চল। এখানে আর কাজ নাই। 
দেখ, মা, আমাকে যা বললে, এ কথা তুমি 
আর কাকেদ বলো না। (আকাশে কোমল 
বাদ্য।) 

কৃষা। আহা হা! ভগবাতি, এ শুনুন! 
তপ। ক সব্বনাশ! বংসে, আমি ক 

শুনবো! 
কষ্তা। সে কি. ভগবাতি? শুনলেন না, 

কেমন সূমধূর ধান! আহা, হা! 
তপ। চল, মা. এখানে আর থেকে কাজ 

নাই। তুমি শীঘ্র করে এখান থেকে চল। 
[ উভষযের প্রস্থান । 

তৃতশয় গভণঙ্ক 

উদয়পুর, নগবতোরণ 

খলেন্দ্রাসংহ এবং কাতিপয় রক্ষকেব প্রবেশ 

বলে। রখুবরাঁসংহ 

প্রথ। (যোড়করে) কি আজ্ঞা, বীরবর 2 
বলে। দেখ, তোমরা সকলে আত সাবধানে 

থেকো। আজ কাকেও এ নগরে প্রবেশ কত্যে 
দিও না। 

প্রথ। যে আজ্ঞা! আপনার বিনা অনু- 
মাতিতে, কার সাধ্য, এ নগরে প্রবেশ করে। 

বলে। আর দেখ. যাঁদ মহারাম্ট্রপাতির 
শাবরে কোন গোলযোগ শুনতে পাও, তবে 
তৎক্ষণাৎ আমাকে সংবাদ 'দও। 

প্রথ। যে আক্ঞা। 
বলে। (অবলোকন কারয়া স্বগত) এই 

মহারাষ্ট্রের শৃগালটা কি সামান্য ধূর্ত! এমন 
অর্থলোভী, আঁহতকারী নরাধম দস্য কি আর 
দুটি আছে 2 কিন্তু মানাসংহের সহিত এর যে 
সহসা এত সোহাদ্দ হলো, এর কারণ আম 

২৬ প্রেতাত্মার আঁবর্ভাব সেক্সৃপঁয়রের নাটকের একটি 'বাশিম্ট কৌশল । কাব প্রেতাত্মার আঁবভব 
না ঘটিয়ে স্বস্নদর্শন কাঁরয়েছেন। কিন্তু সেকৃসৃপয়রের দ্বারাই 'তানি প্রভাবত এ কথা,বোঝা যায়। 



কৃষ্ণকুমারী নাটক 

কিছুই বুঝতে পাঁর নাই। চন্তা কাঁরয়া) 
কোন না কোন কারণ অবশ্যই আছে। তা নৈলে 
ও এমন পান্ন নয়, যে বৃথা ক্রেশ স্বীকার করে। 
কৃষাকে যে বিবাহ করুক না কেন, ওর্ তাতে 

বয়ে গেল ক? 
[প্রস্থান। 

(নেপথে)) রণবাদ্য।__ 
দবতীী। ভাল, রঘুবরাঁসংহ-__ 
প্রথ। কি হে? 
শদ্বতী। তোমাকে, ভাই, আমি একটা কথা 

জিজ্ঞাসা করবো: তুমি না কি সব্র্বদাই 
আমাদের সেনাপাঁতি বলেন্দ্রাসংহের নিকট 
থাকো; রাজসংসারের বৃত্তান্ত তুম ঘত জান, 
এত আর কেউ জানে না। 

প্রথ। হাঁ, কিছ কিছু জানি বটে। তা কি 
জজ্ঞাসা করবে, বলই না শ্াঁন। 

দিবতীঁ। দেখ, ভাই, আম শুনৌছিলাম, 
যে এই মহারাম্ট্রপাতর সত্গে আমাদের মহা- 
রাজের সান্ধি হয়োছিল: তা উাঁন যে আবার এসে 
থানা 'দয়ে বসলেন, এর কারণ ? 

প্রথ। সে কিঃ তুমি ক এর কিছুই শোন 
নাই 2 

শদবতশ। না, ভাই! 
তৃতী। কৈ2 আমরা ত এর কিছুই 

জানি না। 
প্রথ। মরুূদেশের রাজা মানাসংহ, আর 

জয়পুরের আঁধপাঁত জগতাঁসংহ, উভয়েই 
আমাদের রাজনান্দিনীকে বিবাহ করবার আশায় 
দূত পাঁঠয়েছেন। 

তৃতী। হাঁ! তা ত জানি। বাল, এ বিষয়ে 

মহারাষ্ট্রের রাজা হাত দেন কেন? 
প্রথ। আমাদের মহারাজের সম্পূর্ণ ইচ্ছা, 

যে মেয়োট জগর্জাসংহকে দেন; কিন্তু এ রাজার 
সঙ্গে জগতাসংহের চিরকাল বাদ; এ*র ইচ্ছা, 
যে মহারাজ রাজকুমারীকে মানাঁসংহকে প্রদান 
করেন। 

দ্বিতী। ভাল, ভাই, ইনি যাঁদ বিবাহের 
ঘটকালি কত্যেই এসেচেন, তবে আবার সঙ্গে 
এত সৈন্য সামন্তের প্রয়োজন ক? 

প্রথ। হা! হা! এও বুঝতে পাল্যে না, 
ভাই'ঃ এর মত ভখারী ত আর দু'টি নাই। 
এ ত এয্সান গোলযোগই চায়। একটা কিছু 

৩২৯ 

উপলক্ষ হলেই, ছলে হোক, বলে হোক, এর 
ভিক্ষার ঝাল পূর্ণ হয়। 

দবতী। তা সত্য বটে। তা আমাদের 
মহারাজ কি স্থির করেছেন, জান ? 

প্রথ। আর কি স্থির করবেন? জয়পুরের 
রাজদৃতকে বদায় করবার অনুমাতি 'দয়েছেন। 
আর অল্প দিনের মধ্যেই মহারাম্ট্রপাঁতির সঙ্গে 
ভগবান্ একালঙ্গের মান্দিরে সাক্ষাৎ করবেন। 
তার পর 'ববাহের বিষয় কি হয়, বলা 
যায় না। 

তৃতী। ভাল, তুম কি বোধ কর. 
ভাই, যে জয়পুরের রাজা এতে চুপ করে 
থাকবেন £ 

প্রথ। বলা যায় না। শুনেছি, রাজা নাকি 
বড় রণাপ্রয় নন। তবু যা হউক, রাজপূন্তর 
শক না? এত অপমান কি সহ্য কত্যে 
পারবেন? 

তৃতী। ওহে, এ দকে দুজন কে আসছে, 
দেখ দোখ। 

প্রথ। সকলে সতর্ক হও হে। যেন মন্ত্রী 
মহাশয় বোধ হচ্যে। 

সত্যদাস ও ধনদাসের প্রবেশ 

সত্য। রঘুবরাসংহ 
প্রথ। (যোড়করে) আজ্ঞা । 
সত্য। সব মঙ্গল ত? 
প্রথ। আজ্ঞা, হাঁ! 
সত্য। আচ্ছা। ধনদাসের প্রাতি) মহাশয়, 

একট, এই দিকে আসুন। 
ধন। মন্ত্রী মহাশয়, এ কম্মটা কি ভাল 

হলো? 

সত্য। আজ্ঞা, ও কথা আর বলবেন না। 
মহারাজ যে এতে কি পর্যন্ত ক্ষ, তা 
আপাঁনই কেন বুঝে দেখুন না! কিন্তু কি 
করেন? এতে ত আর কোন উপায় নাই। 

ধন। আজ্ঞা, হাঁ এ কথা যথার্থ রটে। 
কিন্তু আমার, দেখাঁছ, সব্বনাশ হলো! আমি 
যে কি কুলগ্নে আপনাদের দেশে এসেছিলাম, 
তা বলতে পারিনে। 

সত্য। কেন, মহাশয় 2 
ধন। আর কেন মহাশয় 2 প্রথমতঃ দেখুন, 

আমার যা কিছু ছিল, সে সব এ দস্যদল লুটে 
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নিলে। তার পর রাজা মানাসংহের দৃতের 
হাতে আম যে কি পর্যান্ত অপমান সহ্য 
করেছি, তা ত আপনি বিলক্ষণ অবগত আছেন, 
আবার-_ 

সত্য। মহাশয়, যা হয়েছে; হয়েছে । ও সব 
কথা আর মনে করবেন না। এখন অনগ্রহ করে 
এই অঙ্গুরাঁটি গ্রহণ করুন। মহারাজ এঁট 
আপনাকে দিতে 'দয়েছেন। 

ধন। মহারাজের প্রসাদ টিরোধার্য্য। 

(অগ্গরীয় গ্রহণ ।) 
সত্য। মহাশয়, আপনি এক জন সুচতুর 

মনুষ্য। অতএব আপনাকে আঁধক বলা বাহল্য। 
আপাঁন মহারাজ জগতীসংহকে এ বিষয়ে ক্ষান্ত 
হতে পরামর্শ দেবেন। এ আত্মীবচ্ছেদের সময় 
নয়। (চিন্তা কারিয়া) দেখুন, আপাঁন যাঁদ এ 
কর্ম কত্যে পারেন, তা হলে মহারাজ 
আপনাকে যথেম্ট পাঁরতুম্ট করবেন। 

ধন। যে আজ্ঞা । আম চেষ্টার নটি করবো 
না। তার পর জগদীশবরের হাত। 

সত্য। আম করম্মকারকদের প্রাতি রাজ- 

আদেশ পাঠিয়েছি। আপনার পথে কোন রেশ 
হবে না। 

ধন। তবে আম এখন বিদায় হই। 
সত্য। যে আজ্ঞা, আসুন তবে। 

| প্রস্থান। 
ধন। (স্বগত) দোঁখ দেকি, অঙ্গুরীটি 

কেমন 2 অবলোকন কারয়া) বাঃ, এটি যে 
মহারত্র! এর মূল্য প্রায় লক্ষ টাকা হবে! হা! 
হা! ধনদাসের ভাগ্য! মাটি ছ'লে সোনা হয়। 
হা হা হা! যাকে বিধাতা বদ্ধ দেন, তাকে 
সকলই দেন। (চিন্তা করিয়া) এ বিবাহে 
কৃতকার্য হলেম না বলে যাঁদ মহারাজ "বিরক্ত 
হন, হলেনই বা; না হয়, ও*র রাজ্য ত্যাগ করে 
অন্যত্র গিয়ে বাস করবো । আর কি! আমার ত 
এখন আর ধনের অভাব নাই। হা! হা! বুদ্ধি- 
বলেই ধনদাস ধনপাঁত ! তবে কি না, এই একটা 
বাধা দেখাছ; 'বিলাসবতীর আশাটা তা হলে 
একবারে ছাড়তে হয়। যে মৃগ লক্ষ্য করে এত 
দিন বনে বনে পর্যাটন কল্যেম, তাকে এখন এক 

প্রকার আয়ত্ত করে কেমন করে ফেলে যাই! 
(চিন্তা কাঁরয়া) কেন? ফেলেই বা বাব কেন, 
আম ক আর একটা বেশ্যাকে ভুলাতে পারবো 

মধুসূদন রচনাবলী 

না! কত কত লোক স্বর্গকন্যাকে বশ করেছে, 
আর আম কি একটা সামান্য বারাঙ্গনার মনঃ 
চর কত্যে পারবো না! হা! হা! তা দেখি 
কি হয়। 

[ প্রস্থান। 
প্রথ। (অগ্রসর হইয়া) ওহে, তামরা কেউ 

এ লোকাঁটকে চেন? 
দবতী। চিনবো না কেন? ও যে জয়- 

পুরের দৃত। ম্বাঃ, এক দিন রান্লে, ভাই, ও যে 
আমাকে 'দয়েছিল, তা আর ক 
বলবো ? 

তৃতঁ। কেন? কেন? 

মদাঁনকা* বলে একটা মেয়েমানুষের তত্বে ওর 
সঙ্গে বোরয়েছিলাম। সমস্ত রাতটা ঘুরে 
ঘুরে মলেম, কিছুই হলো না। শেষ প্রাতঃ 

কেবল চারাঁট গণ্ডা পয়সা হাতে 'দয়ে 
বল্যে কি. যে তুমি মিটাই কিনে খেও। 
হা! হা!হা! 

প্রথ। হা! হা! যেমন কর্ম তেমন ফল! 
(আকাশমার্গে দৃষ্টিপাত কাঁরয়া) উঃ, রান্ন যে 
প্রভাত হলো। 

নেপথ্যে । গীত 

[ ভৈরব-_কাওয়ালণী ] 

মধূকর ধায় মধুর কারণে ফূলবনে 
বিহজ্গের মধুর স্বরে মোহিত করে 
প্রমোদ ভরে 'বিপিনচরে, 
নব তৃণাসনে হরাষত মনোহরিণণ ॥ 

তৃতঁ। এ শুনলে ত? চল, আমরা এখন 
যাই। নেপথ্যে রণবাদ্য।) 

প্রথ। হাঁ__ চল-__। এ যে আর এক 
দল আসচে। 

[ সকলের প্রস্থান। 

ইীত ভূতশম্মাঙ্ক 



কৃষকুমারী নাটক 

চতুর্থাঙ্ক 

প্রথম গভাঙ্ক 

রাজা জগতসিংহ এবং মল্তরী 

রাজা। বল 'ক, মাল্তিঃ এ সংবাদ তোমাকে 
কে দিলে? 

মন্তী। মহারাজ, ধনদাস হয় অদ্য বৈকালে 
কি কল্য প্রাতে এসে উপস্থিত হবে। তার মুখে 
এ সকল কথা শুনলেই ত আপাঁন 'বশ*বাস 
করবেন? 

রাজা । ক আপদ । আম কি আর তোমার 
কথায় আব*বাস কচ্যি হে? আম জিজ্ঞাসা 
কচ্যি কি, বাল এ কথা তুমি কার কাছে 
শুনলে ? 

মন্ত্রী। মহারাজ, আমারই কোন চরের মুখে 
শুনোছি। সে আত বিশবাসযোগ্য পান্র। 

রাজা। বটেঃ তবে রাজা ভীমাঁসংহ 
আমাকে অবহেলা কর্যে মানাঁসংহকেই কন্যা- 
প্রদান করবেন, মানস করেছেন ? 

মন্ত্রী । আজ্ঞা, শুনোছি, যে রাজকুলপাঁতি 
ভঈমসিংহের আপনার প্রাতি অত্যন্ত স্নেহ; 
[তান কেবল দায়গ্রস্ত হয়ে আপনার বিরুদ্ধ 
কর্মে প্রবৃত্ত হয়েছেন। মহারাজ, আম ত 
পৃব্বেই এ সকল কথা রাজসম্মুখে নিবেদন 
করোছিলাম, কিন্তু আমার দৌভভীগ্যক্মে আপাঁন 
সে সময়ে ধনদাসের পরামর্শহই শুনলেন। 

রাজা। আঃ, সে গত বিষয়ের অনুশোচনে 
ফল কি? 

মন্তী। আজ্ঞা, তার সন্দেহ কিঃ তবে 
কি না, বিবেচনা করুন, ধনদাসই এই অনর্থের 
মূল! সেই কেবল স্বার্থ সাধনের জন্যে এ 
রাজ্যের সব্বনাশটা কল্যে! 

রাজা। কেন? কেন? তার অপরাধ কি? 
মন্দ্ী। আজ্ঞা. আমি আর 'ক বলবো? 

ধনদাসের চার ত আপাঁন 1বশেষর্পে 
জানেন না। 

রাজা। কেন? কি হয়েছে, বল না। 
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মন্তী। মহারাজ, রাজকুমারী কৃফণার প্রাত- 
মূর্ত যে ও আপনাকে কেন এনে দেখায়, তা 
কি আপাঁন এখনও বুঝতে পাচ্যেন না? 

রাজা। কৈ, না! ক কারণ, বল দোঁখ 
শুন। 

মল্লী। এই ীববাহের উপলক্ষে একটা 
গোলযোগ বাধিয়ে আপনার উদর পূর্ণ করবে, 
এই কারণ, আর কারণ ক ? মহারাজ, ওর মত 
স্বার্থপর মানুষ কি আর দুটি আছে? 

রাজা। বটে? তাই ও এ বষয়ে এত 
উদ্যোগ হয়েছিল? আম তখন বুঝতে পার 
নাই । আচ্ছা, ও আগে ফিরে আসুক । তা এখন 
এ বিষয়ে কি কর্তব্য, বল দোখ ? 

মন্ত্রী । আজ্ঞা, আমার বিবেচনায় এ বিষয়ে 
নরস্ত হওয়াই শ্রেয়ঃ। * 

রাজা। (সরোষে) বল কি, মাল্ন? তুম 
উন্মাদ হলে না কি? এমন অপমান ?ক কেউ 
কোথাও সহ্য কত্যে পারে ?_কেন, আমার 
কি অর্থ নাই? সৈন্য নাই? না কি বল 
নাই ? 

মন্ত্রী। আজ্ঞা, রাজলক্ষমর প্রসাদে মহা- 
রাজের অভাব কিসের 2 

রাজা। তবে আমাকে এতে ক্ষান্ত হতে 
বলচো কেন 2 মান অপেক্ষা কি ধন না জীবন 
প্রয়তর ? ছি! তুম এমন কথা মুখেও আন! 
দেখ, প্রত দূর্গপাঁতকে তুমি এখনই গিয়ে পর্ন 
পাঠাও, যে তারা পন্রপাঠমান্র সসৈন্যে এ নগরে 
এসে উপাস্থত হয়। আর দেখ__ 

মন্তী। আজ্ঞা করুন__ 
রাজা। তুমি যে সে দিন ধনকুলাসংহের 

কথা বলাছলে, 'তান কে, আমাকে ভাল করে 
বল দোখ। 

মন্তী। আজ্ঞা, তান মরুদেশের মৃত 
রাজা ভীমাসংহের পাত্র । কিন্তু তাঁর 'পতার 
লোকান্তর প্রাপ্তর পর জল্ম হওয়ায়, কোন 
কোন লোক বলে যে তান বাস্তাঁবক ভীম- 
সিংহের পুত্র নন। 

মন্মী। আজ্ঞা. এ সকল কথা রাজসম্মূখে রাজা। বটে? মরুদেশের বর্তমান রাজা 
কওয়া আমার কোন মতেই উচিত হয় না। 

কিন্তু রঙ 

এ 

' মানাসিংহ গ গোমানাসংহের পুত্র । গোমানসিংহ 
ধনকুলাঁসংহের 'পতামহ, বারাঁসংহের কান্ত 
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ছিলেন; তা ধনকুলাসংহই মরুদেশের প্রকৃত : হউক, ধনদাসকে এবার বিলক্ষণ দণ্ড 'দতে 
। হবে। আমি যত কুকর্ম করেছি. সকলেতেই 

মল্লী। মহারাজ, এ কাঁলকালে কি আর ' 
অধিকারী । 

ধর্মাধম্মের 'বচার আছে? যার শান্ত, তারই 
জয়। কুমার ধনকুলাঁসংহ কি আর রাজাসংহাসন 
পাবেন! 

রাজা। অবশ্য পাবেন! আম তাঁকে মরু- 
দেশের সিংহাসনে বসাবো' দেখ, মাল্ল্, তুমি 
শীঘ্র গিয়ে পন্ন লেখ। মানাসংহের এত বড় 
যোগ্যতা, যে সে আমার বিপক্ষতা করে! এখন 
দোঁখ, সে আপন রাজ্য দি করে রাখে। 

মন্তী। মহারাজ, _-_ 
রাজা। (গান্রোথান করিয়া) 

বাক্যব্যয়ে প্রয়োজন ক 2 যাও-_- 
মন্তী। মহারাজ, আম বদ্ধ ব্রাহ্মণ। এই 

মহৎকুলের প্রসাদে মনুষ্যত্ব লাভ করোছ। 
আপনার স্বগরঁয় পিতা 

রাজা। আঃ! 'ি উৎপাত! আম কি আর 

আর বুথা 

তোমাকে চিনি না: মাল্তি, তুমি যে আমাকে 
আপন পারচয় দিতে আরম্ভ কল্যে? 

মন্তর। আজ্ঞা, তা নয়। তবে কি না, 
আমার পরামর্শে এ বিষম কান্ডে সহসা প্রবৃত্ত 
হওয়া উচিত হয় না। 

রাজা । মাল্ত্ি, মানবজীবন চিরস্থায়শ নয়; 
কিন্তু অপযশঃ চিরস্থায়ী । আমি যাঁদ এ 
অপমান সহ্য কার, তা হলে ভাঁবষ্যতে লোকে 
আমাকে কাপুরুষের দণ্টান্তস্থল করবে। 
বরণ্ণ ধনে প্রাণে মরবো, সেও ভাল, কিন্তু এ 
কথাটি যেন কেউ না বলে, যে অম্বর-আঁধপাত 
মরুদেশের রাজার ভয়ে ভীত হয়েছিলেন। 
ছি! ছি! আমার সে অপযশঃ হতে সহস্রগুণে 
মরণ ভাল। তা তুমি যাও। 

মন্তী। (দীর্ঘানশবাস পাঁরত্যাগ কাঁরয়া) 
যে আজ্ঞা, মহারাজ! (স্বগত) বিধাতার 'নব্বন্ধি 
কে খণ্ডন কত্যে পারে? হায়! হায়! দুস্ট 
ধনদাসটাই এই অনর্থ ঘটালে ! 

[ প্রস্থান। 
রাজা। (স্বগত) এই ত আর এক কুরু- 

ক্ষেত্রের যুদ্ধ আরম্ভ হলো! এত 'দিন রাজ- 
ভোগে মত্ত ছিলাম, এখন একটু পাঁরশ্রমই করে 
দেখি। তরবার চিরকাল কোষে আবচ্ধ থাকলে 
মালন ও কলাঁঙ্কত হয়। (চিন্তা কারয়া) যা 

এ দুষ্ট আমার গুরু । ওঃ! বেটার ক চমৎকার 
বৃদ্ধি! তা দোখ, এবারও কি হয়ঃ 

[ প্রস্থান। 

দ্বিতীয় গভণঙ্ক 

জয়পুর, বিলাসবতীর গৃহ 

বলাসবতাঁ এবং মদাঁনকা 

বিলা। বাঃ, তোর, ভাই, কি বুদ্ধিঃ ধন্য 
যা হউক। 

মদ। (সহাস্য বদনে) সে বড় মিহা কথা 
নয়! আমি উদয়পুরে যে সকল কাণ্ড করে 
এসোছ, তা মনে হলে আপনা আপাঁন হেসে 
মত্যে হয়। হা! হাহা! 

বলা । তাই ত? কি আশ্চর্য! ভাল, 
ধনদাস ক তোকে যথার্থই চিনতে পারে নাই 2 

মদ। তা পারলে ক ও আমাকে আর এ 
অঙ্গুরীটি দিত 2 

বলা । ভাল. ভাই, তুই লোকের কাছে কি 
বলে আপনার পারিচয়টা দাতস্ ? 

মদ। কেন? উদয়পুরের লোককে বলতেম, 
আমার জয়পুরে বাড়ী। আর জয়পুরের 
লোককে বলতেম, আমার উদয়পুরে বাড়ী । 
আর যেখানে দেখতেম, দুই দেশেরই লোক 
আছে, সেখানে আদতে যেতেম না। 

বিলা। বাঃ, তোর ক বাদ্ধি ভাই! 
মদ! হা! হা! রাজমন্তী, রাজা মানাসংহেব 

দূত রাজকুমারী, আম কার সঙ্গে না দেখা 
করোছ £ আর কত বেশ যে ধরতেম, তার আর 
কি বলবো 2 

বিলা। তাই তঃ ভাল, মদাঁনকে, রাজ- 
কুমারী কৃষ্ণা নাকি বড় সূন্দরী ? 

মদ। আহা! সুন্দরী বল্যে সুন্দরীঃ ও 
কথা, ভাই, আর জজ্ঞাসা করো না। আম 
বাল, এমন রূপলাবণ্য পাথবীতে আর 
কোথায়ও নাই! (দীর্ঘনিশবাস পাঁরত্যাগ ।) 

বিলা। ও কি লো? তুই যে একবারে 
বিরসবদন হাল ? কেন? তান ক এতই তোর 
মনঃ ভঁলয়েছেন 2 ই! ই! অবাক্ কল্যে মা! 

মদ। ভাই. বলবো কি ? রাজননিদনণ কৃষ্কার 



কৃষ্কুমারী নাটক 

কথা মনে হলে প্রাণ যেন কেদে উঠে । আহা! . 

সে মুখ যে একবার দেখে, সে কি আর ভুলতে 

পারে! 
বিলা। বাঁলস্ কি লো: তান ক এমন. 

সুন্দরী 2 কি আশ্চর্য্য! আয়, ভাই, আমরা 
এখানে বাঁস। তুবে আমাকে রাজকুমারীর কথাটা 
ভাল করে বল দোখ, শাাঁন। 

মদ। কেন? তাঁর কথা শুনে আর তোমার . 
[ক উপকার হবে, বল? 

[বলা । কে জানে. ভাই £ তোর মুখে তাঁর 
কথা শুনে আমার এমান ইচ্ছা হচ্যে, যে 
উদয়পুরে গিয়ে তাঁকে একবার দেখে আস। 

মদ। যে, ভাই, কৃষ্কুমারীকে কখন দেখে 
নাই, বিধাতা তাকে বৃথা চক্ষুঃ দয়েছেন!_ 
সে যাক মেনে, এখন মহারাজ কাঁদণ। এখানে 
আসেন নাই, বল দোঁখ। 

[বলা । (দীর্থান*বাস পারত্যাগ কারিয়া) ও 
কথা আর কেন জিজ্ঞাসা কারস ঃ আজ তিন 
দন। 

মদ। বটে? তবে তান ধনদাসের 'ফরে 
আসবার দিন অবাধ আর এখানে আসেন নাই। 
বোধ কার. তান এ বিবাহের বিষয়ে বড় ক্ষুপ্ন 
হয়েছেন! তা হবেনই ত। তাঁর দূতকে আম . 
যে জুতো খাইয়ে এসৌছ,হা' হা' ধনদাস, 
ভাই, আর এ জল্মেও কারো ঘটকালি করবে 

না। হাহাহা! 

বিলা। হা। হা। হা! বোধ হয় না। 
মদ। দেখ, সাঁখ, মহারাজ, বোধ কার, আজ 

এখানে আসবেন এখন । তা তুম, ভাই, যাঁদ 
তাঁকে আজ পায়ে না ধাঁরয়ে ছাড়, তবে আম 
আর এ জল্মে তোমার সঙ্গে কথা কইবো না। 

বিলা। ও মা. সেকি লো? ছি! ছি! তাও 
ক কখন হয়? 

মদ। হবে না কেন? বাদ্ধ থাকলেই সব 
হয়? এই যে এসো না. তোমাকে, না হয়, মান- 
ভঙ্গের পালাটা আভনয় করে দোঁখয়ে 'দি। 
(উপবেশন) আম যেন মাঁননশ নায়কা, বসে 
আছি; তুমি নায়ক হয়ে এসে আমাকে সাধ। 
(বদনাবৃতকরণ ।) 

বিলা। হা! হা। হা! বেশ লো বেশ! তুই, 
ভাই, কত রঙ্গই জানিস? তা আমি এখন কি 
করবো, বল? 

৩৩৩ 

মদ। (গান্রোথথান কারয়া) কি আপদ! 
তুমিই না হয়, মান করে বসো। আম নায়ক 
হয়ে সাধ' 

বলা । (উপবেশন কারয়া) 
আম বসলেম। 

মদ। এখন মান কর। 
বিলা। এই কল্যেম। (বদনাবৃতকরণ ।) 
মদ। হে সুন্দার, তোমার বদনশশীকে 

আভমানরূপ রাহগ্রাসে দেখে আজ আমার 
চন্তচকোর 

বিলা। হা! হা! হা। 
মদ, ছি। ছি! ও ক; এ ত সব নষ্ট 

কল্যে।- এমন সময়ে কি হাসতে হয়? 
[বলা। এ না, মহারাজ এই 'দিকে 

আসচেন 2 
মদ। তাই ত। দেখো, ভাই, মহারাজ এলে 

যেন এমন করে হেসে উঠ না। আম এখন 
যাই। এত দিনের পর আজ ধনদাসের মাথা 
খাবার যোগাড় হয়েছে। 

আচ্ছা--এই 

[ প্রস্থান। 

রাজা জগতাসংহের প্রবেশ 

রাজা। (স্বগত) আজ তিন দন এখানে 
, আসি নাই। আর কেমন করেই বা আসবো 2 
আমার কি আর নিশবাস ত্যাগ করবার সাবকাশ 
1হপ।--এ তিন 'দনে প্রায় নব্বই হাজার সৈন্য 
এসে এ নগরে একত্র হয়েছে। আর ধনকুল- 
[সংহও প্রায় আট, দশ হাজার লোক সঙ্গে করে 
আসচে”। শত সহম্্র বীর। দৌখ, এখন 
মানাঁসংহ আপন রাজ্য কেমন করে রক্ষা করে? 
সে যাক। এ গৃহে ত পুম্প-ধনুঃ আর পণ শর 
ব্তত অন্য কোন অস্ত্রের কথা নাই। এ 

, ভগবান্ কন্দর্পের রণভূমি! তা কই, বলাস- 
। বতাঁ কোথায়! (প্রকাশে) ওহে, বসন্ত এলে 
|কি কোকিল নীরবে থাকে? (অবলোকন 

' কারয়া) এই যে কেন পরিয়ে, তুমি এত বিরস- 
বদন হয়ে বসে রয়েছো কেন? এ ক-__এ 
কয়েক দিন না আসাতে তুম কি আমার উপর 
বরন্ত হয়েছ? (নিকটে উপবেশন।) দেখ, ভাই, 

৷ তুমি কখন এমন ভেবো না, যে আম সাধ করে 

1 

ৃ 
] 

[ 

। 
তোমার কাছে আসি নাই।_কি আশ্চর্য! 
আমার সঙ্গে কথা কইলে কি. ভাই, তোমার 
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জাত যাবে? একটা কথাই কও। এ 'কি? ' রোগের উষধ পেলেম, তাই রক্ষা ।__যা হউক, 

একবারে নিস্তব্ধ !_-তা তুমি যাঁদ ভাই, আমার 
সঙ্গে একান্তই কথা না কবে, তবে বল, আমি 
ফিরে যাই। আঁম শত সহম্ত্র কর্ম ফেলে রেখে 
তোমার এখানে এলেম, আর তুমি নীরব হয়ে 
বসে রইলে। 

[বলা । যাও না কেন; আমি কি তোমাকে 
বারণ কচ্যি ? 

রাজা। কেন, ভাই, আমি কি অপরাধ 
করোছি, যে তুমি আমার উপর আজ এত 
দয়াহীন হলে 2 

বিলা। সে কি, মহারাজ ? আপাঁন হচ্যেন 
রাজকুল-চূড়ামাণ; তাতে আবার রাজা ভম- 
সিংহের জামাই হবেন;_আমি এক জন-__ 

রাজা। তুমি, দেখাছ, ভাই, আমার উপর 
যথার্থই রেগেছো।--ছি! ও কি? তুমি যে 
আবার নীরব হলে? দেখ, যে ব্যাস্ত এত 
অনুগত, তার উপর ক এত রাগ করা উচিত 2 
(নেপথ্যে যন্তধধনি) আহা! এমন সুমধুর 
ধ্বনি শনলেও কি তোমার আর রাগ যায় না? 

নেপথ্যে। গীত 

[ কাফশীজংলা-__-যৎ7 

মনে বুঝে দেখ না, 
এ মান সহজে যাবে না, 

তা'কি জান না? 
যে করে তোমারে যতন আত, 
চাতুরী তাহার প্রাতি; 
তার প্রতকার, না হলে আর 

কোন কথা কবে না! 
যে দোষে তোমার 
হয়েছে 
সে দোষে এ বাধ, হে গুর্ণানাঁধ, 

পায়ে ধরে সাধ না! 

রাজা। হা! হা! হা! সত্য বটে! দেখ, 
ভাই, তোমার সখীরা আমাকে বড় সংপরামর্শ 
দচ্যে। তা এসো, তোমার পায়েই ধার! এখন 
তুমি আমার সব দোষ ক্ষমা কর। (পদধারণ ।) 

বিলা। (ব্যগ্রভাবে) করেন কি, মহারাজ ? 
ছি! ছি! আমি কেবল আপনার সঙ্গে পারহাস 
কাচ্ছলেম বৈ ত নয়। বাল দোখ, মহারাজ 
নারীর মান রাখেন ক না। 

রাজা। আর, ভাই, পাঁরহাস! ভাগ্যে তোমার 

এখন ত আমাদের আবার ভাব হলো 2 
বিলা। কেন, সখে, আমাদের ত ভাবের 
অভাব কখনই ছিল না! 

মদনিকার পুনঃপ্রবেশ 
রা 

রাজা। আরে এসো! দেখ, সাঁখ, তোমাকে 
দেখলে আমার ভয় হয়। 

মদ। ও মা! সে কি, মহারাজ ? আপাঁন 
কি কথা আজ্ঞা করেন 2 

রাজা। তুমি, সাঁখ, মদন-কেতু । তুমি যে 
স্থানে বায়ু-চালনা কত্যে থাক, সেখানে কি 

, আর রক্ষা থাকে । অনবরত কামদেবের রণভোরি 
বাজতে" থাকে, প্রমাদ-প্রেমযুদ্ধ উপাস্থত হয়, 
আর পণ্চশরের আঘাতে লোকের প্রাণ বাঁচান 
ভার হয়ে উঠে। 

মদ। আপনার তার 'নামত্তে 'িন্তা ক, 
৷ মহারাজ 2 আপাঁন যাঁদ মদনের শেলাঘাতে পড়েন, 
তার উচত ওষধ আপনার কাছেই ত রয়েছে? 
এমন বিশল্যকরণণ থাকতে আপনার ভয় শক? 

রাজা । হা! হা! সাবাশ্, সাঁখ, ভাল কথা 
বলেছো । তুমি, ভাই, সরস্বতীর 'পতামহী !__ 
' যা হউক, বড় তুষ্ট হলেম। এই নাও। (স্বর্ণহার 
। প্রদান।) 

মদ। (প্রণাম করিয়া) আম মহারাজের এক 

জন ক্ষুদ্র দাসণ মার! 
রাজা। বসো। (দাঁনকার উপবেশন।) 

দেখ, সখি, তম ধনদাসের বিষয়ে আমাকে যে 
সকল কথা বলছিলে, সে কি সত্য ? 

মদ। মহারাজ, আপাঁন যাঁদ এ দাসীর 
. কথায় প্রত্যয় না করেন, আমার সখীকে বরং 
জিজ্ঞাসা করুন। 

রাজা। ধনদাস যে পরম ধূর্ত আর স্বার্থ- 
পর, তা আমি এখন বিলক্ষণ টের পেয়োছি: 
৷ কিন্তু ওর যে এত দূর সাহস. এ, ভাই. আমার 
কখনই বিশ্বাস হয় না! 

মদ। মহারাজ, স্বচক্ষে দেখলে, স্বকর্ণে 
শুনলে ত আপনার বিশবাস হবে? 

রাজা । হাঁ! তা হবে না কেন? এর অপেক্ষা 
আর সাক্ষ্য ক আছে! 

মদ। আজ্ঞা, তবে আমি এলেম বলে.। 

[ প্রস্থান। 



কৃফকুমারী নাটক 

বলা । নরনাথ, দুষ্ট ধনদাসই এ সব 
অনর্থের মূল। 

রাজা। তার সন্দেহ ক? আমার এ 
[ববাহে কি প্রয়োজন ছিল? [বশেষতঃ (হস্ত 
ধাঁরয়া) বিশেষতঃ, তুমি থাকতে, ভাই, আম 
ি আর কাকেও ভাল বাসতে পারি! 

[বলা । এ তো, মহারাজ, এই সকল মধু- 
মাখা কথা কয়েই আপনারা কেবল আমাদের 
মনঃ চুরি করেন। (ঁনকটবা্তনী হইয়া) যথার্থ 
বলুন দেখি, মহারাজ, এ 'ববাহে আপনার 
এখনও মন আছে কি না? 

রাজা । রাম বল! এ বাহে আমার কি 
আবশ্যক ? তবে ? না, ধনদাসের মল্পরণা শুনে 

মানটা ত রক্ষা করা চাই। সেই জন্যেই এ সব 
উদ্যোগ-_ 

মদাঁনকার পুনঃপ্রবেশ 

মদ। মহারাজ, আপাঁন সত্বর এই 'দকে 
একবার পদার্পণ কল্যে ভাল হয়। ধনদাস 
আসচে। (বলাসবতার প্রাতি) ভাই, এখন মহা- 
রাজকে একবার প্রমাণটা দেখিয়ে দেও। রোজার 
প্রীতি) আসুন তবে, মহারাজ ! 

রাজা । (উঠিয়া) আচ্ছা, তবে চল। তুম 
যেখানে যেতে বল, সেখানেই যাব। এমন মাঁজর 
হাতে নৌকা দেব তার ভয় কি? উভয়ের 
অন্তরালে অবাস্থাতি।) 

বিলা। (স্বগত) ধনদাস ধূর্তরাজ, কিন্তু 
মদনিকা আজ যে ফাঁদ পেতেছে, তা থেকে এ 
শৃগাল ভায়ার নিচ্কৃতি পাওয়া দুজ্কর। 

ধনদাসের প্রবেশ 

এসো, এসো, ধনদাস, বসো । তবে, ভাই, ভাল 
আছ ত? 

ধন। (বোঁসয়া) আর, ভাই, ভাল? কেমন 
করে ভাল থাকবো, বল? উদয়পুর থেকে ফিরে 
আসা অবাধ, মহারাজ একবারও আমাকে রাজ- 
সম্মুখে ডাকেন নাই। আর কত লোকের মুখে 
যে কত কথা শান, তার আর ক বলবো ? তবে 
তুম যে আমাকে মনে রেখেছো, এই ভাল। 

বলা । গগন কি, ভাই, চিরকাল মেঘাবৃত 
থাকে? 

৩৩ 

ধন। না, তা ত থাকে না। তবে কি 
না তুমি যাঁদ, ভাই, আমার এ মেঘাবৃত 
গগনের পূর্ণশশশী হও, তা হলে আমাকে আর 
পায় কে? 

মদ। (জনান্তকে) মহারাজ, শুনছেন। 
রাজা। (জনান্তিকে) চুপ 
ধন। (স্বগত) মদানিকা না হবে ত সহজ 

বার আমাকে বলেচে, যে বিলাসবতাঁ মনে মনে 
আমাকেই ভাল বাসে। আর এর ভাব ভাঁঙ্গ 
দেখলে সে কথাটায় এক প্রকার বিলক্ষণ 
বিশবাসও হয়। প্রকাশে) তুমি যে, ভাই চুপ 
করে রইলেঃ আম যে তোমাকে কত 
ভালবাস, তা কি তুমি জান না? 

[বলা । (র্রীড়া-সহকারে) তা ভাই, আম 
কেমন করে জানবো 2 

ধন। সে কি, ভাই? তুমি কি এও জান 
না, যে ভেক সর্বদা কমক্ষিনীর সাহত সহবাস 
করে বটে, 'কন্তু সে ফুল যে কি সূধারসের 
আকর, তা কেবল মধুকরই জানে । তুমি যে 'কি 
পদার্থ, তা ক গাড়ল রাজাগুলোর কর্ম্ম 
বোঝা? হা!হা!হা! হা! 

রাজা । (জনান্তকে) শুনলে? শুনলে 
বেটার স্পর্র্ধার কথা ? ইচ্ছা হয় যে এ নরাধমের 
মাথাটা এই মুহূর্তেই কেটে ফোল। (আস 
নিচ্কোষ করণে উদ্যত ।) 

রাজা। (জনান্তিকে) ও ক মহারাজ? 
আপাঁন করেন কি? হস্ত ধারণ।) 

ধল। দেখ, তি 

বলা । "ক বল, ভাই? 
ধন। আ'ম ভাই, তোমার নিতান্ত 'চাহন্ত 

দাস, আর আমি এ রাজসংসারে কর্ম করে যা 
কিছু সংগ্রহ করেছ, সে সকলই তোমার। 
(স্বগত) এ মাগীর কাছে রাজদত্ত যে সকল বহ7- 
মূল্য রত্র আছে, তার কাছে সে কোথায় লাগে » 
তা একে একবার হাত করবার উপায় কি? এ 
দেশ থেকে একে একবার নে যেতে পাল্যে হয়। 
(প্রকাশে) তৃমি যে, ভাই, চুপ করে রইলে ? 

বলা। আমি আর কি বলবো? 
ধন। দেখ, কাল সকালে তো রাজা সৈন্য 

লয়ে মরুদেশ আক্রমণ কত্যে যান্রা করবে। তা 
সে শস্ািদ্যায় যত নিপূণ, তা কারই অগোচর 
নাই! রণভূমি দেখে মূচ্ছ্া না গেলে বাঁচি। হা! 



৩৩৬ 

হা! হা! তা আমি বেশ জান, এমন ভীত 
মানুষ তো আর দুটি নাই। 

রাজা। (জনান্তিকে) কি! বেটা এত বড় 

কথা আমাকে বলে? মোরতে উদ্যত।) 
মদ। (ধারয়া জনান্তকে) করেন ক, 

মহারাজ ? একটু শান্ত হউন, আরো কি বলে, 
শুনুন না। 

ধন। আমার বিলক্ষণ বোধ হচ্যে, যে হয় 
এ যুদ্ধে মারা যাবে, নয় মুখে চুণকালি নিয়ে 
দেশে ফিরে আসবে !- 

রাজা। (জনান্তিকে) ভাল, দৌখ, কার 
মুখে চুণকাল পড়ে । কৃতঘন! পামর! 

ধন। তা তুমি যাঁদ, ভাই, বল, তনে আম 
সব প্রস্তুত কার। চল, আমরা কাল দুজনে এ 
দেশ থেকে চলে যাই। ও অধম কাপুরুষের 
কাছে থাকলে তোমার আর কি উপকার হবে 2 
বাঁলর বাঁধের ভরসা গদি বল? 

রাজা। (অগ্রসর হইয়া সরোষে ধনদাসের 
গলদেশ আক্রমণ কাঁরয়া) রে দুরাচার নরাধম 
দাসীপুন্র! এই কি তোর কৃতজ্ঞতা! তুই যে 
দেখি, চির-উপকারী জনের গলায় ছার দিতে 
পারিস্। 

ধন। (সভয়ে) কি সব্বনাশ! ইনি যে 
এখানে ছিলেন, তা ত আম স্বপ্নেও জানতেম 
না। ক হবে? কোথায় যাব? এই বারে গেলেম, 
আর কঃ এই দুশ্চাঁরণী মাগনই আমাকে 
মজালে। 

রাজা। তোর মুখে যে আর কথাটি নাই ? 
তুই যে কেমন লোক, তা আমি এত দিনের পর 
টের পেলেম। তোর অসাধ্য কর্ম নাই। তা 
বসূমতী এমন দুরাচার পাষন্ডের ভার আর 
সহ্য করবেন না! (আস 'নচ্কোষ।) 

বিলা। (সসম্দ্রমে রাজার হস্ত ধারয়া) 
মহারাজ, করেন কি ? ক্ষমা দেন। এ ক্ষুদ্র প্রাণীর 
শোণিতে আপনার আঁস কলাঁঙ্কত হবে মান্র। 
শসংহ কখন শৃগালকে আক্রমণ করে না। তা 
মহারাজ, আমাকে এর প্রাণট ভিক্ষা দেন। 

রাজা। প্রিয়ে, তোমার কথার অন্যথা কত্যে 
পার না। আচ্ছা !, প্রাণদণ্ড করবো না। (আসি 
কোষস্থ করিয়া) কিন্তু যাতে আমাকে ওর 
মুখাবলোকন কত্যে না হয়, এমন দশঢ বিধান 
করা আবশ্যক ।-_ রক্ষক !__ 

মধুসূদন রচনাবলী 

নেপথ্যে । মহারাজ ? 

রক্ষকের প্রবেশ 

রাজা । দেখ্, এ দুরাচারকে নগরপালের 
নিকটে এই মুহূর্তে লয়ে যা। আর তাকে 
বল্গে, যে এর মাথা মাঁড়য়ে, 'ঘোল ঢেলে, 
গালে চৃণকালি 'দয়ে, একে দেশান্তর করে 
দেয়। আর এর যা কিছু সম্পাস্ত আছে সব 
দার ব্রাহ্মণাঁদগকে বিতরণ করে। 

রক্ষ। যে আজ্ঞা, ধর্মাবতার! (ধনদাসের 
প্রতি) চল. 

ধন। (করযোড়ে সজল নয়নে) মহারাজ-_ 
রাজা। ছুপ্, বেহায়া। আর আম তোর 

কোন কথা শুনতে চাইনে। নে যা একে! ওর 
মুখ দেখলে পাপ হয়। 

রক্ষ। চল। 
| ধনদাসকে লইয়া রক্ষকের প্রস্থান 

মদ। অগ্রসর হইয়া) আহা! প্রাণটা 
বেচেছে যে, এই রক্ষা! এখনই ভায়ার লীলা 
সম্বরণ হয়োছল আর ি। হা! হা! যা হউক, 
ইপ্দুর ভায়া সমস্ত রাত চর করে করে খেয়ে, 
শেষ রান্রে ফাঁদে পড়েছেন। হা! হা! হা! 

বিলা। এ সব, ভাই, তোরই কৌশলে 
ঘটলো। যা হউক, মহারাজ যে ওর প্রাণাট 
ঈদলেন, এই পরম লাভ । তবে কি না, মহা- 
রাজের চোক্ দুাট যে এত দনে খুললো, 
এও আহ্নাদের বষয়। 

রাজা । এ দুরাচার আমাকে যে সব কুপথে 
ফিরিয়েছে, তা মনে হলে লজ্জা হয়! 'কন্তু কি 
কার, কেবল তোমার অনুরোধে ওটাকে অল্প 
দণ্ড দয়ে ছেড়ে দতে হলো। 

নেপথ্যে। (রণবাদ্য) (মহারাজের জয় 
হউক) রোজকুমারের জয় হউক)। 

রাজা। (সচাঁকতে) বোধ হয়, কুমার ধন- 
কুলাঁসংহ এসে উপাস্থত হলেন। "প্রয়ে, এখন 
আমাকে বিদায় দিতে হবে। আমাকে এখন 

যেতে হলো। 
বিলা। সে কি. মহারাজ 2 এত শশঘ্র ? তবে 

আবার কখন দেখা হবে, বলুন? 
রাজা। তা ভাই, কেমন করে বলবো ? আম 

কাল প্রাতেই যুদ্ধে যান্লা করবো। যাঁদ বেচে 
থাকি, তবে আবার দেখা হবে, নচে এ জল্মের 
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মত এই সাক্ষাৎ হলো। েস্ত ধাঁরয়া) দেখ, 
ভাই, যাঁদ আম মরেই যাই, তা হলে আমাকে 
নিতান্ত ভুল না, একবার মনে করো, আর 

আঁধক ক বলবো । 
[বলা । (নিরুত্তরে রোদন ।) 
মদ। সেন্ল নয়নে) বালাই, মহারাজ. এমন 

কথা কি মুখে আনতে আছে! 
রাজা । সাঁখ, এ বড় সামান্য ব্যাপার ত নয়। 

পৃঁথবার ক্ষান্রয়-কুল এ রণক্ষেত্রে একত্র হবে! 
সে যা হউক। এখন এসো, বিলাসবাঁতি, আমাকে 
হাস্যমুখে বিদায় দাও এসে। 

মদ। এসো, সখি, মহারাজের সঙ্গে দ্বার 
পর্যন্ত যাই। আর কাঁদলে ি হবে, ভাই 2: 
এখন পরমে*বরের কাছে এই প্রার্থনা ফর, যে 
মহারাজ যেন ভালয় ভালয় স্বরাজ্যে ফিরে 
এসেন। 

[ সকলের প্রস্থান। 

তৃতীয় গভণঙ্ক 
জয়পুর, নগরপ্রান্তে রাজপথ-সম্মুখে দেবালয় 

দেবালয়ের গবাক্ষদ্বারে বিলাসবতী ও মদাঁনকা 

মদ। অর কেন, সাঁখ? চল, এখন বাড়ন 
গিয়ে স্নানাঁদ করা যাকগে, বেলা প্রায় দুই 
প্রহর হলো। বিশেষ দেবদর্শনের ছলে এখানে 

' কোথায় কি কচ্যেট আঃ, এ সব কি একজন এসেছি, আর এখানে থাকলে লোকে বলবে 
কি? 

নেপথ্যে। (রণবাদ্য।) 
বলা । এ শোন্ লো. শোন্। মহারাজ 

বাঝ আবার ফিরে আসচেন। 
মদ। তোমার এমাঁন ইচ্ছাটাই বটে! ভাল 

করে চেয়ে দেখ দেখি, কে আসছে ? 
বলা । সাঁখ, আমি চক্ষের জলে একবারে 

যেন অন্ধ হয়ে পড়েছি। তাকৈ। আম ত 
কাকেও দেখতে পাঁচ্চ না। 

মদ। এখন, ভাই, কাঁদলে আর ক হবে? 
এঁ দেখ. মল্তরী মহাশয় আসচেন। 

নীচে মন্ত্রীর প্রবেশ 

মন্রী। বিধাতার 'নব্বন্ধ কে খন্ডন কত্যে 
পারে ? হায়, একটা তুচ্ছ আগনকণা এ ঘোরতর 
দাবানল হয়ে জলে উঠলো! আহা, এতে যে 
কত সন্দর তরু আর কত পশু পক্ষী পুড়ে 

মধু-২২ 
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ভস্ম হয়ে যাবে, তার কি আর সংখ্যা আছে। 
(দীর্ঘ নি*বাস) এখন আর আক্ষেপ করা বৃথা! 
এ জলম্রোতঃ যখন পব্বত থেকে বোরয়েছে, 
তখন এর গাঁত রোধ করা কার সাধ্য? 
(নেপথ্যাভমূখে) এ কি? অর্জুনাসংহ, 
তোমার দল যে এখনও এখানে রয়েছে 2 

নেপথ্যে। আজ্জা, এই আমরা চললেম আর 
ক। 

মন্ত্রী । ক সব্বনাশ! তোমার কি কিছু- 
মাত্র ভয় নাই? এ ক? এ সব ময়দার গাড়ী 
এখনও পড়ে রয়েছে 2 

নেপথো। মহাশয়, গরু পাওয়া ভার। 
মন্ত্রী । (কর্ণ দিয়া) আঁ-_কি বললে? 

গরু পাওয়া ভার! কি সব্বনাশ! তোমরা তবে 
কি কত্যে আছ 2 

নেপথ্যে। উঠ হে, উঠ, শীঘ্র করে গাড়ী 
গুলন যূতে ফেল। ্ 

এ। আজ্ঞা, এই হলো আর ক? 

এ। ও হে বাদ্যকরেরা, তোমরা ঘুমুতে 
লাগলে না কি? বাজাও! বাজাও! 

এ। মহাশয়, আশীব্বাদ করুন, এই 
আমরা চললেম। বাজাও হে, বাজ।ও। 

এঁ। (রণবাদ্য) মহারাজের জয় হউক! 
মন্ত্ী। (স্বগত) দোখগে, আর কোন দল 

হতে হয়ে উঠে? ভগবান্ সহত্রলোচন পারেন 
ক না. সন্দেহ: আমার ত দুই চক্ষুও বৈ নয়। 

[প্রস্থান । 

বণা। মদাঁনকে, চল, ভাই, আমরা ওই 
ময়দার গাড়ীর পেছনে পেছনে মহারাজের নিকট 
যাই। 

মদ। তুমি সাঁখ, পাগল হলে না ক? চল 
বরং বাড়ী যাই। দেখ. বেলা প্রায় দুই প্রহরের 
আঁধক শশ্লা। এখন, রাজহংসশরা সরোবরে 
ভেসে গা শীতল কচ্যে। তা আমাদের আর 
এখানে থাকা উীচত হয় না। 

বিলা। আমার কি আর. ভাই, ঘরে ফিরে 
যেতে মনঃ আছে 2 

মদ। হা! হা! হা! তুমি, ভাই, কৃফযান্রা 
আরম্ভ কল্যে নাক? হা! হা! হা! সাঁখ, কৃষ্ণ 
বিনে .এ পোড়া প্রাণ আর বাঁচে না। হা! হা! 
হা! ওহে রাধে! এ যমুনা-প্দালনে বসে একলা 
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কাঁদলে আর কি হবে? তোমার বংশীবদন যে : 
এখন মধুপুরে কুব্জা সূন্দরীকে লয়ে কোল 
কচ্যেন। হা! হা! হা! 

বিলা। ছি; যাও মেনে, ভাই! ও সব 
তামাসা এখন আর ভাল লাগে না। 

মদ। এ কি? ধনদাস না? 

নীচে দরিদ্রবেশে ধনদাসের প্রবেশ 

ধন। চেতু্িক অবলোকন কারয়া স্বগত) 
হে বিধাতঃ, তোমার মনে ক এই ছিল! আমি 
এত কাল রাজসংসারে থেকে নানাবধ সুখ, 
ভোগ করে, অবশেষে অন্নাভাবে ক্ষুধাতুর 

হলোঃ তা তোমারই বা দোষ কি? আমারই 
কর্মের দোষ। পাপকম্মের প্রাতফল এইর্পেই 
ত হয়ে থাকে। হায়! হায়! লোভমদে মত্ত হলে 
লোকের কি আর জ্ঞান থাকে? তা না হলে 
রঘপাঁত কি সাঁতাকে ফেলে সবর্ণমৃগের 
অনুসরণ কত্যেন 2২৭ এই লোভমদে মত্ত হয়ে 
আমি যে কত কুকর্ম করেছি, তার সংখ্যা নাই। 
(রোদন)। প্রভূ, আমার অশ্রুজল দয়া তুমি 
আমার পাপপঙ্কে মালন আত্মাকে ধৌত কর! 
(রোদন)। হায়! হায়! আমার যাঁদ এ জ্ঞান 
পৃব্রে হতো, তবে কি আর আমার এ দরদ্্দশা 
ঘটতো। 

মদ। আহা! সাঁখ, শুনলে তঃ দেখ, সাঁখ, 
ধনদাসের দশা দেখে আম:র যে কি পর্য্যন্ত 
ঃখ হচ্যে, তা আর কি বলবো? তুমি, ভাই, 

এখানে একটু থাক, আম গিয়ে ওর সঙ্গে 
গোটা দুই কথা কয়ে আস। 

[ প্রস্থান। 
ধন। (্বগত) ধনসণয়ের নিমিত্তে লোকে 

কিনা করেঃ কিন্তু সেধন কারো সঙ্গে যায় 
না। হায়, এ কথাটি যে লোকে কেন না বোঝে, 
এই আশ্চর্য । এই যে আম এত করে একগাছি 
রত্মালা গেথোছলাম, সে গাঁছ এখন কোথায় 
গেলো? কে ভোগ করবে ? হাঃ। 

মদনিকার প্রবেশ 

মদ। ধনদাস যে। 

২৭ রামায়ণের সীতাহরণ-কাহনর উল্লেখ। 

মধুূস্্দন রচনাবলী 

ধন। আযাঁকেন-কে ওঃ? মদনিকা ? 
(স্বগত) আরো কি যন্ত্রণা বাঁক আছে? 
(প্রকাশে) দেখ, ভাই, আমি যত দূর দণ্ড পেতে 
হয়, তা পেয়েছি, তা তুমি আবার 

মদ। না, না, তোমার ভয় নাই। আম 
তোমার আর কোন মন্দ করবোনা । তোমার 
দুঃখে আম যে কি পর্য্যন্ত দুঃখী হয়োছ, তা 
তোমাকে আর কি বলবো? ধনদাস, আম, 
ভাই, সতী ভ্ত্রী নই বটে, কিন্তু আমার ত 
নারীর প্রাণ বটে-হাজার হউক, পরের দুঃখ 
দেখলে আমার মনে বেদনা হয়। তা. ভাই, যা 
হবার হয়েছে, এখন এই নাও, আম তোমাকে 
এই অঙ্গুরীটি দিলেম। 

ধন1 (সচকিতে) আঃ, এ অঙ্গূরীটি, ভাই, 
তুম কোথা পেলে? 

মদ। কেন? তুমিই যে আমাকে দিয়োছলে ! 
এখন ভুলে গেলে না কি? উদয়পুরের মদন- 
মোহনকে তোমার মনে পড়ে ক? ঈষং হাস্য।) 

ধন। আ্যাঁ কাকে বললে, ভাই? 
মদ। মদনমোহনকে--যে তোমাকে মদনি- 

কাকে দেখাতে চেয়েছিল। আজ তা হলো ত? 
এই দেখ আমিই সেই মদাঁনকা! 

ধন। তুম ক তবে উদয়পুরে 1গয়োছিলে ? 
মদ। আর কেমন করে বলবো? আমি না 

হলে এ সকল ঘটনা ঘটায় কে? ধনদাস, তুমি 
ভেবোছলে, যে তোমার চেয়ে ধূর্ত আর নাই, 
কিন্তু এখন টের পেলে ত, যে সকলেরই উপর 
উপর আছে? ভেবে দেখ দোখ, ভাই, তুম কত 
বড় দুষ্ট ছিলে! সে যা হউক, ঢের হয়েছে। 
এখন যদি তোমার সে দুষ্ট বাঁদ্ধ ণগয়ে থাকে, 
তবে আমার সঙ্গে এসো। দোৌখ, আম যাকে 
ভেঙেঁচি, তাকে আবার গড়তে পার 'ক না। 

ধন। তোমার কথা শুনে ভাই, আম 
অবাক্ হয়েচি! তুমিই তবে সেই মদনমোহন £ 
কি আশ্চর্য আম কি কিছুমান চিনতে 
পার নাই? 

মদ। এসো, তুমি আমার সঙ্গে এসো। এ 
দেখ, গবলাসবতণী উপরে দাঁড়য়ে রয়েছে। ওর 
কাছে, ভাই, আর 'পরীতের কথার নামও করো 
না। আর দেখ, এ জল্মে কাকেও মেয়েমানুষ 
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উচিত ঃ দৌর্ঘীন*বাস) হা বিধাতঃ, কুমারণ 
কি বল? হা! হা! হা! (বিলাসবতীর প্রাত) 
এসো, সখি, তুমি একবার নেবে এসো। আমার ' 

বলে অবহেলা করো না। তার ফল ত দেখলে? 

ভার খিদে পেয়েছে । চল হে, ধনদাস, চল। 

[ সকলের প্রস্থান । 

* ইতি চতুর্খাড্ক 

পণ্টমাঙ্ক 

প্রথম গভণঙ্ক 

রাজা ভীমাসংহ এবং মন্ত্রীর প্রবেশ 

রাজা। কি সর্বনাশ! তার পর? " 
মন্লী। আজ্ঞা, রাজা মানাসংহ আঁস স্পর্শ 

রাজকুমারী কৃষ্ণাকে বিবাহ করবেন, নয় উদয়- 
পুরকে ভস্মসাৎ করে মহারাজের রাজ্য ছারখার 
করবেন। রাজা জগতাঁসংহেরও এইরুপ পণ। 

রাজা। (ক্ষোভ ও 'বিরান্তর সাহত) বটে? 
এ কলিকালে লোকে একেই কি বাঁরত্ব বলে 
থাকে? লেলাটে করপ্রহার করিয়া) হায়! হায়! 
মৃতদেহে কে না খড়া প্রহার কত্যে পারে? 
আমার যাঁদ এমন অবস্থা না হতো, তা হলে 
ক আর এরা এত দর্পণ কত্যে পারতেন 2 দেখ, 

আমার ধনাগার অর্থশূন্য; সৈন্য বীরশন্য, 
সুতরাং আমি আভমনু্যর মতন এ সপ্ত রথনীর 
মধ্যে যেন নিরস্ন হয়ে রয়েছি; তা আমার 
সব্বনাশ করা কিছু বিচিত্র কথা নয়।হে 
[বধাতঃ, এ অপমান আমাকে আর কত দন সহ্য 
কত্যে হবে? শমন আমাকে কত 'দনে গ্রাস 
করবেন? 

মন্লী। মহারাজ, আপনি এত চণ্চল হলে 
রাজা। সেরোষে) বল কি. সত্যদাস? এ 

সকল কথা শুনে স্থির হয়ে থাকা যায়ঃ 
মর্দেশের আঁধপাঁতি কে, যে 'তাঁন আমাকে 
শাসান? আর রাজা জগত্ীসংহও যে এখন 
আত্মীবস্মাত হলেন, এও বড় আশ্চর্য! 
(পারক্রমণ |) 

মন্তীী। (স্বগত) হায়! হায়! এ ক রাগের 
সময়? আমাদের এখন যে অবস্থা, তাতে কি 

এ প্রবল বৈরীদলকে কটুন্তিতে বিরন্ত করা 

৩৩৯ 

কৃষণাকে লয়ে যে এত বিভ্রাট ঘটবে, এ স্বগ্নেরও 
অগোচর। 

রাজা। (উপবেশন করিয়া) 
বসো। 

মন্ত্ী। যে আজ্ঞা, মহারাজ। (উপবেশন।) 
রাজা। এখন এতে ক কর্তব্য, তা বল 

দেখিঃ আমি ত কোন দিকেই এ বপদ্- 
সাগরের কূল দেখতে পাচ্চি না। (দীর্ঘ- 
ন*বাস) মান্দ, এ রাজাঁসংহাসনে উপাঁবষ্ট 
হওয়া অবাধ আমি কত যে সখভোগ করোছ, 
তা ত তুমি বিলক্ষণ জান। তা বিধাতা কি 
অপরাধ দেখে আমার প্রাতি এত প্রাতিকূল 
হলেন, বল দোঁখ! এমন থে মাঁণময় রাজকিরনীট, 
এও আমার রে যেন অশ্নিময় হলো! হায়! 
শমন কি আমাকে বিস্মৃত হলেন! এ কৃষা 
আমার গৃহে কেন জল্মেছিল ? হায়! 

মন্তী। নরনাথ, এ সূর্য্যবংশীয় রাজারা 
পূর্বকালে আপন কুল মান রক্ষার্থে যা যা 
ক্ণীর্ত করে গেছেন, তা কি আপনার ছুই 
মনে হয়না? 

রাজা । সত্যদাস, তুমি ও সকল কথা 
আমাকে এখন আর কেন স্মরণ কারয়ে দাও ? 
আলোক থেকে অন্ধকারে এসে পড়লে, সে 
অন্ধকার যেন 'দ্বগৃণ বোধ হয়, ও সব পূর্ব 
কথা মনে হলে কি আমার আর এক দণ্ডও 
বাঁচতে ইচ্ছা করে 

মন্ত্রী । মহারাজ__ 
রাজা । হায়, এ শ্লরোজের বংশে আমার 

মতন কাপুরুষ আর কে কবে জল্মগ্রহণ 
করেছে? ব্যাধের ভয়ে শৃগাল গহ্বরে প্রবেশ 
করে: কিন্তু সিংহের কি সে রাঁতি? 

বলেন্দ্রসিংহের প্রবেশ 

সত্যদাপ, 

' এসো, ভাই, বসো। তুমি এ সকল সংবাদ 
শুনেছ ত? 

বলে। ডেপবেশন করিয়া) আজ্ঞে, হ্যাঁ, 
মন্ত্র নিকট সকলই অবগত হয়েছি। আর 
আমিও যে কয়েক জন দূত পাঠিয়ে ছিলাম, 
তাদের মধ্যে তিন জন ফিরে এসেছে । যবনপাত 
আমণর আর মহারাম্ট্রপাত মাধবজী, উভয়েই 
রাজা প্বানাসংহের পক্ষ হয়েছেন। 
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রাজা। সে কি? আমীর না ধনকুল- 
সিংহের দলে ছিলেন ? 

বলে। আতন্দ্রা, ছিলেন বটে, কিন্তু তান 
প্রবণ্নায় ধনকুলাসংহের প্রাণ নাশ করে, এখন 
আবার রাজা মানাসংহের সহায় হয়েছেন । 

রাজা। আঁ! বল কি? আহা হা! আম 
দেখাছ, বিশ্বাসঘাতকতা এ যবনকুলের 
কুলব্রত! 

মন্ত। আজ্ঞা, তার আর সন্দেহ নাই; 
ভারতবর্ধে তার ভূরি ভার প্রমাণ পাওয়া 
যাচ্যে। 

রাজা । জয়পুর থেকে, ভাই, ক সংবাদ 
এসেছে, বল দেখ শুনি । 

বলে। আজ্ঞা, রাজা জগতাসংহও প্রাণপণে 
যুদ্ধের আয়োজন কচ্যেন। আর অনেক অনেক 
রাজবীরও তাঁর সহায় হয়েছেন। 

মল্তীী। হায়! হায়! এ সমরের কথা 
শুনলে যে কত দিক্ থেকে কত লে।ক গর্জে 
উঠবে, তার সংখ্যা নাই। ঝড় আরম্ভ হলে 
সাগরের তরঙ্গসমৃহ কখনই শান্তভাবে 
থাকে না। 

রাজা। না, তা ত থাকেই না। তবে এখন 
এতে কি কর্তব্য ঃ তুমি ক বল. বলেন্দ্র? 

বলে। আজ্ঞা, আর ক বলবো ? মহারাজের 
ণকম্বা স্বদেশের হিতসাধনে, যাঁদ আমার প্রাণ 
পর্যন্ত 'দতে হয়, তাতেও আম প্রস্তুত 
আছি। তবে কি না, এ বিপদ হতে নিম্কাতি 
পাওয়া মনুষ্যের অসাধ্য । যা হোক, যে পর্যন্ত 
আমার কায় প্রাণে 'বচ্ছেদ না হয়, আম যত 
কখনই 'বাবরত হবো না। এখন দেবতারা-_ 

রাজা। ভাই, এখন কি আর সে কাল 
আছে, যে দেবতারা মানবজাতির দুঃখে দুঃখী 
হবেন। দুরন্ত কলির প্রতাপে অমরকুলও 
অন্তাহ্হ্ত হয়েছেন! তবে এখনও যে চন্দ্র 
সূ্ের উদয় হয়ে থাকে, সে কেবল বিধাতার 
অলঙ্ঘনীয় বাধ বলে। 

বলে। যাঁদ আপাঁন আজ্ঞা করেন, তা 
হলে. না হয় একবার দেখি, বিধাতা আমাদের 
অদৃস্টে কি 'লখেছেন। 

রাজা। (দীর্ঘানশবাস) তা, ভাই, আর 
দেখতে হবে কেন 2 বুঝেই দেখ না* যাঁদ কোন 
ব্যাস্ত ণবধাতা আমার কপালে কি িখেছেন, 

মধুসূদন রচনাবলী 

দোঁখ, এই বলে কোন উচ্চ পর্বত থেকে লাফ 
দেয়; কিম্বা জবলল্ত অনলে প্রবেশ করে, তা 
হলে বিধাতা যে তার কপালে কি লিখেছেন, 
তা তৎক্ষণাৎ প্রকাশ পায়। 

বলে। আজ্ঞা, তা যথার্থ বটে। তবু, 
মন্ত্রী । (বলেন্দ্রের প্রাতি) অন একবার 

এই পন্রখানি পড়ে দেখুন দেোখি। (পত্রপ্রদান 1) 
রাজা। ও ক পন্র, মাল্তি? 
মন্ত্রী । গহারাজ, এ পন্রখাঁন আমি গত 

রাত্রে পাই। কল্তু এ যে কে কোথ্থেকে 
টিখেছে, আর কে দিয়ে গেছে, তার আম 
কোন সন্ধানই পাঁচ্চ না। 

বলে। ক সব্বনাশ! রাম, রাম, রাম, 
রাম!--এমন কথা কি মুখে আনতে আছে! 

রাজা। কেন, ভাই, বুস্তান্তটা কি. বল 
দেখ, শান 2 

বলে। আজ্ঞা, এ কথা আম মুখে উচ্চারণ 
কত্যে পারি না, যাঁদ আপনার ইচ্ছা হয়, পড়ে 
দেখুন। এ কথা আপনার কর্ণ গোচর করা 
আমার সাধ্য নয়। (রাজাকে পন্র-প্রদান |) 

মন্ত্ী। কথাটা অত্যন্ত ভয়ানক বটে, 
কন্ত-- 

বলে। রাম! রাম! আর ও কথায় প্রয়োজন 
ক? রাম, রাম! এও কি কথা! ছি. 'ছি, ছি! 

মন্ত্ী। (জনান্তকে) তা- বাঁল-_বাঁল 
এ উপায় ভিন্ন আর যাঁদ অন্য কোন উপায় 
থাকে, তা বরং আপনি বিবেচনা করে 
দেখুন_ 

বলে। আমি বিলক্ষণ বিবেচনা করেছি। 
মহাশয়, এ ক মনৃষ্যের কর্ম? 

মন্ত্রী । আজ্ঞা, কুল মান রক্ষা করা মানব- 
জাতির প্রধান কম্ম্ম। বিশেষতঃ ক্ষত্রকূলের যে 
কি রীতি, তা ত আপাঁন জানেন। 

রাজা। ক্ষেণৈক স্তব্ধ থাঁকয়া দীর্ঘ- 
[নিশ্বাস ত্যাগপূক্বক) মান্তি_ 

মন্ত্রী । মহারাজ! 
রাজা। এ পরব্রখানি তোমাকে কে লিখেছে 

হে £ 

মল্লী। মহারাজ. তা আম বলতে পার 
ক্বা। 

রাজা । দেখ, মান্দ, এ 'চাকংসক আত 
কটু ওঁষধের ব্যবস্থা দেয় বটে, কিন্তু এ 
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দেখচ, রোগ নিরাকরণ কত্যে সানিপুণ। 
(দশ্্ঘনি*বাস এবং নীরবে অবস্থান ।) 

মন্তরী। আজ্ঞা, হাঁ! আর বোধ হয়, এ 
রে।গের এই ভিন্ন আর কোন ওষধ নাই। 

রাজা। বলেন্দ্র”_ 
বলে। অতন্থজ্ঞা-_ 
রাজা । (দীর্ঘনি*বাস) ভাই, কি হবে 
বলে। আজ্ঞা, এ পন্রখান আমাকে দেন, 

আম ছিড়ে ফোল। এ যে শত্রুর লাঁপ, তার 
কোন সন্দেহ নাই। কি সর্বনাশ! 

রাজা। তুমি কি বল, সত্যদাস 2 
মন্তী। মহারাজ, বিপদকাল উপাস্থত 

হলে, লোকে রক্ষা হেতু আপন বক্ষঃ বিদীর্ণ" 
করেও দেবপুজায় রন্তদান করে থাকে ।? 

রাজা । সত্যদাস, তা যথার্থ বটে। কল্তু 
বক্ষঃ বিদীর্ণ করে রন্তু দেওয়াতে আর এ 
কম্মেতে অনেক পৃথক্। 

মন্ত্রী । আজ্ঞা তা বটে। সে যাতনা অপেক্ষা 
এ যাতনা আধকতর,. কিন্তু বিবেচনা করে 
দেখুন, এ সময়ে সব্ববনাশ হবার সম্ভাবনা : 
তা সব্বনাশ অপেক্ষা 

রাজা । সত্যদাস, এ কথাটা মনে হলে 
সর্বশরীর লোমাণ্ঠিত হয়, আর চততর্দ্দিক 
যেন অন্ধকার দৌখ। আঃ, কি হলো! হা 
পরমেশ্বর '_ না, না, না--এও কি হয় 2-- 

মন্ত্রী । মহারাজ. মনে করে দেখুন। কত 
শত রাজসতাঁ এই বংশের মানরক্ষার্থে আশ্ন- 
কুণন্ডে প্রবেশ করে দেহ ত্যাগ করেছেন: 
[বিশেষতঃ যান নরপাঁতি, তিনি প্রজাগণের 
পিতাস্বরুপ, তা এক জনের মায়ায় কি শত 
সহস্র জনকে ধনে প্রাণে নম্ট করা উচিত? 

রাজা । হাঁ, তা বটে। কিন্তু তা বলে আম 
কি এই অদ্ভূত নিষ্ঠুর ব্যাপারে সম্মত হতে 
পার? আর রাজমাহবী এ কথা শুনলেই বা 
কি বলবেন; আমাদের পুর্ষকুূলে জল্ম; 
সৃতরাং আমরা অনেক সহ্য কত্যে পারি: 
কিন্তু 

মন্ত্রী । আক্তা, তিনি এ কথা কেমন করে 
টের পাবেন ? 

রাজা। সত্যদাস, এ কথা ক গোপনে 
থাকবে ? 

মল্লী। সআজ্ঞা, তা না থাকতে পারে। তবে 
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কি না, এটা একবার চুকে গেলে আর ততো 
ভাবনা নাই। কারণ, যে বিধাতা হতে শোকের 

অজ্পজীবী করেছেন। অতএব শোক কিছু 
চরস্থায়ী নয়। 

রাজা। (চিন্তা করিয়া) আমার মৃত্যুই 
শ্রেয় ।- না তাতেই বা ক হবে? কেবল 
আত্মহত্যার পাপ গ্রহণ করা। বশেষতঃ, 

আপন রাজ্যের ও পাঁরবারের সমূহ বিপদ 
জেনে মরাও কাপুরুষতা। না, না. কৃষ্ণা 
থাকতে এ 'ববাদ যে মেটে, এমন ত কোন 
মতেই বোধ হয় না। আর এ 'ববাদ ভঞ্জন না 
হলেও সবর্বনাশ। উঃ-না, না, (গাব্রোথান) 
তা বলে কি আম এ কর্মে সম্মত হতে 
পার 2 সত্যদাস, এমন কর্ম চণন্ডালেও কত্যে 
পারে না। আর চণ্ডাল ত মনুষ্য, এমন কর্ম্ম 
পশু পক্ষীরাও কত্যে বিঈ্ুখ হয়। দেখ, যে 
সকল জন্তুরা মাংসাশী, তারাও আবার আপন 
শাবকগণকে প্রাণপণ যত্রে প্রাতিপালন করে। 

মন্ত্রী । আজ্ঞা, মহারাজ, এ তরাীবতরের 
বিষয় নয়। আপাঁন কি বলেন, বীরবর ? 

বলে। আমি এতে আর কি বলবো? 
রাজা । বলেন্দ্র, আম কি, ভাই, ইচ্ছা 

করে আমার স্নেহপুস্তীলকা কৃষ্কার প্রাণনাশ 
কত্যে সম্মত হতে পার? যে এ পন্র  লখেছে, 
বোধ হয়, অপত্যস্নেহ যে কার নাম, সে তা 
কখনই জানে না। ভাই, এ কথাটা মনে হলে 
প্রাণ যে কেমন করে উঠে, তার আর কি 
বলবে।? উঃ-(বক্ষঃস্থলে হস্তপ্রদান) হে 
িধাতঃ, আমার অদ্টে ক এই 'িখোছলে £ 
আহা! এমন সরলা বালা! আমার প্রাণপ্রাতমা 
নিরপরাধে-_-আহা! ও মা কৃষ্কা_আঃ 
(মৃচ্ছাপ্রাপ্তি।) 

মন্জনী। কি সব্বনাশ! কি সর্বনাশ! 
বলে। হায়, এ কি হলো?__কি হবে? 
এখানে কে আছে রে 2 

ভৃত্যের প্রবেশ 

ভৃত্য। কি সব্ববনাশ! এ কি?-মহারাজ! 
_এ কিঃ 

মুল্লী।* বীরবর, এ দেখাছ, বিষম বিপদ 
উপস্থত। তা আস্মন, আমরা মহারাজকে 
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এখান থেকে নিয়ে যাই। রামপ্রসাদ, তুই শীঘ্র 
গিয়ে রাজবৈদ্যকে ডেকে আনগে যা। 

ভত্য। যে আজ্ঞা। 
[ প্রস্থান। 

মন্তী। আপাঁন মহারাজকে ধরুন। 
| রাজাকে লইয়া উভয়ের প্রস্থান । 

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক 

উদয়পুর, একাঁলঙ্গের মান্দর-সম্মূখে 

ভূত্যের প্রবেশ 

ভৃত্য। (স্বগত) উঃ, ক অন্ধকার! আকাশে 
একাঁটও তারা দেখা যায় না। (ঢতুদ্দিক্ অব- 
লোকন করিয়া) ক ভয়ানক স্থান। এখানে যে 
কত ভূত, কত প্রেত, কত 'পশাচ থাকে, তার 
[কি সংখ্যা আছে। মহারাজ যে এমন সময়ে এ 
দেউলে কেন এলেন, তা ত ছুই বুঝতে 
পাঁচ্য না। (সচাকতে) ও বাবা! ও কি ওঃ 
তবে ভাল! একটা পে্চা! আমার প্রাণটা 
একবারে উড়ে গেছলো! শুনেছি, পেস্চাগুলো 
ভূতুড়ে পাখী। তা হতে পারে। ও মধুর স্বর 
ভুতের কানে বই আর কার কানে ভাল লাগবে। 
দূর? দূর! (পরিক্রমণ) কি আশ্চর্যা! আজ 
ক দন হলো, মহারাজ অত্যন্ত চণ্চল হয়ে 
উঠেছেন। আহার, নিদ্রা, রাজকম্ম, সকলই 
একবারে পাঁরত্যাগ করেছেন, আর সব্বদাই 
"হে বিধাতঃ, আমার কপালে ক এই ছল! 
হা! বংসে কৃষ্ণা, যে তোমার রক্ষক, তাকেই কি 
আবার গ্রহদোষে তোমার ভক্ষক হতে হলো!" 
কেবল এই সকল কথাই ও*র মুখে শুনতে 
পাই। (নেপথ্যে পদশব্দ-_সচাঁকতে) ও আবার 
কি? লম্বা যেন তালগাছ! ও বাবা! ক 
সব্বনাশ! এ কি নন্দী না ভৃঙ্গী, না বীরভদ্র 2 
বুঝি বীরভদ্রই হবে! তা না হলে এমন দীর্ঘ 
আকার আর কার আছে! উঃ। ও বাবা! এই 
দিকেই যে আসচে। 

রক্ষকের প্রবেশ 

কে ও? ও! রঘুবরাঁসংহ! আঃ! বাঁচলেম। 

মধৃূস্দন রচনাবলী 

রক্ষ। চুপ করে হে। এত চেচিয়ে কথা 
কইও না। 

ভৃত্য। কেন? কেন? কি হয়েছে? 
রক্ষ। মহারাজ, বোধ হয়, অত্যন্ত সঙ্কটে 

পড়েছেন: বাঁচেন কি না, সন্দেহ। 
ভৃত্য। বল কি, রঘুবরাঁসংহ? 
রক্ষ। মহারাজ থেকে থেকে কেবল মুচ্ছ? 

যাচোন। ভগবান্ শম্ভুদাস আর তাঁর প্রধান 
প্রধান চেলারা অনেক ওষধপন্র দচ্যেন, কিন্তু 
কিছুতেই কিছু হয়ে উঠচে না। আহাঃ, মহা- 
রাজের দুঃখ দেখলে বুক ফেটে যায়। আর 
রাজকুমার বলেন্দ্রও, দেখাঁচ, অত্যন্ত কাতর। 
দেখ, ভাই, বড় ঘরে ভেয়ে ভেয়ে এমন প্রণয় 
আম পকাথাও দেখি নাই। দুই জনে যেন এক 
প্রাণ। 

ভৃত্য। তার সন্দেহ কি? 
রক্ষ। তুমি ত, ভাই, সব্বদাই মহারাজের 

কাছে থাক। তা মহারাজের এমন হবার কারণটা 
কিছু বুঝতে পার ? 

ভৃত্য। কৈ, না! কেন? তুমিও ত, ভাই, 
রাজকুমারের ওখানে থাক। তা তুমি কি কিছু 
জান নান 

রক্ষ। কে জানে, ভাই, কিছুই ত বুঝতে 
পাঁর না! তবে অনুমানে বোধ হয়, রাজকুমারী 
কৃষ্ণার ববাহ বিষয়ই এ বিপদের মূল কারণ; 
দেখ, এ কয়েক দিন সেনানী মহাশয়ের আর 
মন্তী মহাশয়ের মুখে সব্বদা তাঁরই নাম 
শুনতে পাই। 

ভূৃত্য। বটে? আমিও, ভাই, মহারাজের 
মূখে তাই শুনি। 

বলেন্দ্রাসংহের প্রবেশ 

বলে। (স্বগত) কি সর্বনাশ; এ কি 
আমার কর্ম্ম; হস্তাঁ সুকুমার কুসুূমকে দলন 
করে ফেলে বটে; তা সে পশু বৈ ত নয়। 
রূপ লাবণ্য গুণবিষয়ে তার চক্ষুঃ অন্ধ । িন্তু 
মন্ষ্য ক কখন পশুর কাজ কত্যে পারে? 
না, না, এ আমার কর্ম নয়। আমার এখান এ 
স্থান হতে প্রস্থান করাই কর্তব্য। প্রেকাশে) 

আম, ভাই, তোমাকে বীরভদ্র ভেবে পলাতে রঘুবরাঁসংহ ? 
উদ্যত হয়োছলাম। তা তুমিও প্রায় বীরভদ্র 
বট! 

রক্ষ। কি আজ্জা, বীরপাঁত! 
বলে। শীঘ্র আমার ঘোড়া আনতে বলো। 



কৃষকুমারী নাটক 

রক্ষ। যে আজ্ঞা! (ভেত্যের প্রাত) ওহে, 
বড় অন্ধকারটা হয়েছে; এসো না, ভাই, আমরা 
দুজনেই যাই। 

ভৃত্য। আচ্ছা, চল। 
[ উভয়ের প্রস্থান। 

মন্ত্রীর প্রবেশ 

মল্লী। (হস্ত ধাঁরয়া) রাজকুমার, রক্ষা 
করুন, আর কি বলবো? আপাঁন এত ববিরন্ত 
হলে সব্্বনাশ হয়! আসুন, মহারাজ 
আপনাকে আবার ডাকছেন। 

বলে। হস্ত ছাড়াইয়া) তুমি বল কি, 
মান্ন? আম ক চন্ডাল? না পাষণ্ড? এ কি 
আমার কর্ম্মঃ এ কলঙকসাগরে ধ্হারাজ 
আমাকে কেন মগ্ন কত্যে চান? আঁ? আম 
কি বলে মনকে প্রবোধ দেবো. বল দেখি ? কৃষ্ণা 
আমার প্রাণপুর্তলিকা। আম কেমন করে 
নিরপরাধে তার প্রাণ 'িনম্ট কার? এীহক 
সখের জন্যে লোক পরকাল নম্ট করে; কেন না 
পরকালে যে কি ঘটবে, তার 'নশ্চয় নাই। 
কিন্তু তুমি বল দৌঁখ, পাপ কর্মের প্রাতফল 
কি ইহ কালেও ভোগ কত্যে হয় না?_ মল্ি, 
তুমি এ ঘণাস্পদ কর্ম কত্যে আমাকে আর 
অনুরোধ করো না। 

মন্তীঁ। (হস্ত ধাঁরয়া) রাজকুমার, আপাঁন 
মান্দরের ভিতরে আসুন। এ সব কথার যোগ্য 
স্থল এ নয়। 

| উভয়ের প্রস্থান । 

চার জন সন্ন্যাসীর প্রবেশ 

সকলে । (মান্দরের সম্মুখে প্রণাম কারয়া) 

বোম্ ভোলানাথ! (সকলের উপবেশন এবং 
শিবস্তব গীতান্তে) বোম মহাদেব! 

প্রথম। গোঁসাই জি,আপনি যে বলছিলেন, 
অদ্য রান্রে মহারাজের কোন বিপদ হবে, এর 
কারণ কি? আর আপাঁনই বা তা 'ক প্রকারে 
জানতে পারলেন ? 

দ্বিতীয়। বাপু, তোমরা আমার চেলা। 

অতএব তোমাদের নিকট আমার কোন বিষয় 
গোপন রাখা আত অকর্তব্য। অদ্য সায়ংকালীন 

' রামায়ণ-কাহনীর উল্লেখ । 
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ধ্যানে দেখলেম, যেন দেবদেবের চক্ষে জলধারা 
পড়ছে! কিং পরে রাজভবনের প্রাত দৃষ্টি 
নিক্ষেপ করাতে বোধ হলো, যেন সে স্থল 
হতে একটা রন্তম্তরোতঃ নির্গত হচ্যে। তৎপরে 

প্রচণ্ড আগ্নতে লক্ষীদেবী দগ্ধ হচ্যেন, আর 
সকল দেবগণ হাহাকার কচ্যেন। এ সকলের 
পরেই এই ঘোরতর অন্ধকার আর মেঘগর্জন 
আরম্ভ হলো। বাপু, এ সকল কুলক্ষণ। এতে 
যেন কোন বিশেষ বিপদ উপাস্থত হবে তার 
সন্দেহ নাই। 

প্রথম। তা আপাঁন কেন মহারাজকে এ 
বিষয় জ্ঞাত করান না। 

দবতীয়। বাপু. 'ীবধাতার যা নিব্র্বন্ধ, 
তা অবশ্যই ঘটবে: অতএব মহারাজকে 
এ বিষয় জ্ঞাত করালে কেবল তাঁকে 
উীদ্বগন করা হবে। আর কোন উপকার 
নাই। 

তৃতীয়। এই ত এক যুদ্ধ উপাস্থত, আর 
কি বিপদ ঘটতে পারে 2 

'দিবতীয়। তা কেবল ভগবান্ একলিঙ্গই 
জানেন । আমার অনুমান হয়, যার 'নামিত্তে এই 
যুদ্ধ উপস্থিত. তার প্রাতই কোন আনষ্ট 
ঘটতে পারে। যা হউক. সে কথায় আর 
প্রয়োজন নাই! এক্ষণে চল, আমরা এ স্থান 
হতে প্রস্থান কাঁর। আকাশ যের্প মেঘাবৃত 
হয়েছে, বোধ হয়, আতি ত্বরায় একটা ভয়ানক 

ঝড় বাঁন্ট হবে। 
সকলে । বোম্ কেদার! হর-হর-হর! 

বোমৃবোম্-বোম 
[ সকলের প্রস্থান। 

বলেন্দ্র এবং মল্পীর পদনঃপ্রবেশ 

মন্তশ। রাজকুমার, 'পিতৃসত্যপালনহেতু 
রঘৃপাঁতি রাজভোগ পারত্যাগ করে বনবাসে 
গিয়োছলেন।২* জ্যেম্ঠ ভ্রাতা পিতৃতুল্য। . তা 
মহারাজের আজ্ঞা অবহেলা করা আপনার কোন 
মতেই উচিত হয় না। 

বলে। আর ও সব কথায় আবশ্যক কি? 
আম যখন মহারাজের পা ছয়ে প্রাতিজ্ঞা 
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করেছি, তখন কি আর তোমার মনে কোন 
সন্দেহ আছে ? 

মন্রী। আজ্ঞা, না, তা কেমন করে 
থাকবে 2 

বলে। দেখ, মল্লি, তুমি মহারাজকে সাব- 
ধানে রাজপুরে আন। হায়! হায়! আমার 
অদন্টে এমন কেন ঘটলো? অবশ্য আমার 
পূব্বজল্মে কোন পাপ ছিল; তা না হলে-_ 

(নেপথ্যে)। বীরবর, আপনার ঘোড়া 
প্রস্তুত। 

বলে। আচ্ছা। আম চললেম, মাল্ত। 

[প্রপ্থান। 

মন্তী। (স্বগত) রাজকুমার যে এ দুরূহ 
কর্মে সম্মত হবেন, এমন ত কোন সম্ভাবনাই 
ছিল না। যা হউক, এখন বহু কম্টে সম্মত 
হলেন। আহা! রাজকুমারী কৃষ্ণার মৃত্যু ভিন্ন 
আর কোন উপায় নাই । হায়, হায়! হে বিধাতঃ, 
এ কি তোমার সামান্য বিড়ম্বনা । 

রাজার প্রবেশ 

রাজা। সত্যদাস, বলেন্দ্র ক গেছে? হায়, 
হায়! হে বিধাতঃ, আমার অদৃস্টে ক তুমি 
এই 'ীলখোছলে ? বাছা, আম ক আর তোমার 
সে চন্দ্রানন দেখতে পাব না? হায়, হায়! ছিঃ, 
আম কি পাষণ্ড! নরাধম-__ 

মন্ত্রী। মহারাজ, এখন চলুন. রাজপুরে 
চলুন। 

রাজা। সত্যদাস, আমি ও মশানে আর 
কেমন করে প্রবেশ করবো 2 

মল্তী। ধম্াবতার,___ 
রাজা। সত্যদাস, তুমি আমাকে কেন আর 

ধর্মাবতার বল? আম চণ্ডাল অপেক্ষাও 
অধম। আম স্বয়ং কলি অবতার। 

মল্লী। মহারাজ. এ সকল বিধাতার ইচ্ছা 
বৈত নয়! 

ঝড় ও আকাশে মেঘগজ্জন 

রাজা । (আকাশের প্রাতি কিণ্ৎ দৃন্টপাত 
কাঁরয়া) রজনী দেবী বুঝ এ পামরের গাঁহতি 
কর্ম দেখে, এই প্রচণ্ড কোপ ধারণ করেছেন: 

মধনস্দন রচনাবল | 

আর চন্দ্র ও নক্ষত্র প্রভাত মাঁণময় আভরণ 
পরিত্যাগ করে, চামুণ্ডা-রূপে গঙ্জন কচ্যেন। 
উঃ! কি ভয়ানক ব্যাপার! কি কালস্বরূপ 
অন্ধকার! হে তমঃ, তুমি কি আমাকে গ্রাস 
কত্যে উদ্যত হয়েছো? উঃ! মেঘবাহন অন্ধ- 
কারকে পুনঃ পূনঃ এ দীপ্তিষ্কান্ কশাঘাত 
করে যেন দ্বিগুণ ক্লোধান্বিত কচ্যেন। বজ্রের 
[ক ভয়ঙ্কর শব্দ! এ কি প্রলয়কাল ! তা আমার 

মস্তকে কেন. বজ্রাঘাত হউক না? (উদ্ধের্ 
অবলোকন কারয়া) হে কাল, আমাকে গ্রাস 
কর। হে বজ্র! এ পাপাত্মাকে নস্ট কর। হে 
নিশাদেবি! এ পাষণ্ডকে পৃথিবীতে আর কেন 
রাখ! বিনাশ কর।কৈ? এখনও বজ্াঘাত 
হলো 'নাঃকৈ? বিলম্ব কেন। (হতজ্ঞানে 
আপন মস্তকে হস্ত দয়া) এই নেও!-এই 
নেও! (কিঞ্চিত নরব) কৈ? বজ্র ভয়ে পলায়ন 
কল্যেন নাকি 2 (বিকট হাস্য।)২৯ 

মন্ত্রী । (স্বগত) এ কি বপদ উপস্থিত! 
মহারাজ যে ক্ষিপ্তপ্রায় হলেন। (প্রকাশে) 
মহারাজ, আপাঁন ও কি করেন 2 আসুন, এক্ষণে 
রাজপুরে যাই। 

রাজা । (না শুনিয়া) পরমেশ্বর ক কল্যে 2 
_মত্যু হবে নাঃ কেন হবে না? কেন? 
কেন?-_আযাঁ! কি হবেঃ তবে ক হবে 
আমার কি হবে? (রোদন ।) 

মন্ত্রী । (স্বগত) এ ক সব্বনাশ। এখন 
ক কার? একে লয়ে যাবার উপায় কিঃ 

রাজা। এ কি? ও মা কৃষ্ণা! কেন, মা 2-- 
এস. এস, একবার তোমার মস্তক চুম্বন করি। 
তোমার কি হয়েছে, মা? আহা! আঁম যে 
তোমার দুঃখী পিতা, মা। যাকে তুমি এত ভাল 
বাসতে ।- (রোদন) ও কি ভাই বলেন্দ্রঃ ও 
কি?ও কি? কি করঃকি কর? এমন 
কর্ম ও৪(মৃঙ্ছাপ্রাপ্তি।) 

মন্ত্রী । (স্বগত) এ ক? এ ক এ কি 
সব্্বনাশ!-কি হবে? এখানে যে কেউ নাই। 
(উচ্চৈঃস্বরে) কে আছিস্ রে! 

ভৃত্য ও রক্ষকের প্রবেশ 

ভূত্য। এ কি?-__কি সর্বনাশ! 

২» সেকৃসূপায়র রচিত শকং লশয়র, নাটকের তৃতীয় অজ্ক, দ্বিতশয় দৃশ্যের সঙ্গে সাদৃশ্য লক্ষণীয়। 
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মন্ত্রী । ধর, ধর, মহারাজকে শীঘ্র রাজ- 
পূরে লয়ে চল। 

[ রাজাকে লইয়া প্রস্থান। 

তৃতীয় গভণঙ্ক 
উদষষ্পুর, কৃষ্কুমারীর মন্দির 

অহল্যাদেবী এবং তপাঁস্বনীর প্রবেশ 

অহ। (চতুদ্দিক অবলোকন কাঁরয়া) 
ভগবাঁতি, কৈ, আমার কৃষ্কা ত এখানে নাই 2 

তপ। বোধ কার, তবে রাজনান্দনী এখনও 

সঙ্গীতশাল। থেকে আসেন নাই। তা আপাঁন 
এত উতলা হলেন কেন? 

অহ। (নিরুত্তরে রোদন ।) 
তপ। (হস্ত ধাঁরয়া) ছি, 'ছি। ও ক 

মাহাঁষ 2 স্বপ্নও কি কখন সত্য হয়? তা হলে 
এ পাঁথবীতে যে কত শত দারিদ্র রাজা হতো; 

নাই। কত লোক যে কত ক স্বপ্নে দেখে, তা 

ক সব সত্য হয়? 
অহ। ভগবাঁতি, আমার প্রাণটা কেমন কচ্যে; 

আপনি আমার কৃষ্কাকে ডাকুন। আম একবার 
তার চাঁদবদনখাঁন ভাল করে দোঁখ। (রোদন ।) 

তপ। মাঁহষ, আপাঁন এত উতলা হবেন 
না। আপাঁন এমন কি অদ্ভূত স্বপ্ন দেখেছেন, 
বলুন দেখ শাঁন। 

অহ। ভগবাতি, সে স্বপ্নের কথা মনে হলে, 
আমার সব্বাঙ্গ শহরে উঠে! (রোদন ।) 

তপ। কেন, কৃত্তান্তটাই ক ? 
অহ। আমার বোধ হলো, যেন আম এ 

দুয়ারের কাছে দাঁড়িয়ে আছি, এমন সময়ে এক 
জন ভীমরুপী বীর পুরুষ একখান আস 
হস্তে করে এই মন্দিরে এসে প্রবেশ 
কল্যে__ 

তপ। ক আশ্চর্য্য! তার পর ১ 
অহ। আমার কৃষ্ণা যেন এ পালত্কের 

উপর একলা শুয়ে আছে । আর এ বীর পুরুষ 
কল্যে কি, যেন এঁ পালকের নিকটে এসে 
তাকে খড়াঘাত কত্যে উদ্যত হলো; আম 
ভয়ে অমাঁন চীংকার করে উঠলেম, আর নিদ্রা- 
ভঙ্গ হয়ে গেল। ভগবাতি, আমার কপালে কি 
হবে, বলতে, পারি না। (রোদন ।) 
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তপ। আপাঁন কি জানেন না, মাহাষি, যে 
স্বপ্নে মন্দ দেখলে ভাল হয়. আর ভাল দেখলে 
মন্দ হয়? 

অহ। সে যা হোক, ভগবাত, আম আজ 
রান্রে আমার কৃষ্কাকে কখনই এ মান্দরে শুতে 
দেবো না। 

তপ। (সহাস্য বদনে) কেন মাহাঁষ, তাতে 
দোষ ক? (নেপথ্যে যন্তধবন) এ শুনুন! 
আম বলোছলাম 'ক না, যে রাজনান্দনী 
সঙ্গীতশালায় আছেন। তা চলুন, আমরা 
সেখানেই যাই। মাহাষ, আপানি কৃফ্ণার 
সম্মুখে কোন মতেই এত উতলা হবেন না। 

মেয়োট আপনাকে এ অবস্থায় দেখলে অত্যন্ত 
বিষণ্ন হবে। তা তাকে আর কেন বথা মনঃ- 
পড়া দেবেন? আর ীববেচনা করে দেখুন না 
কেন, স্বপ্ন নিদ্রাদেবীর ইন্দ্রজাল বৈ ত নয়। 
চলুন, আমরা এখন যাই।* 

[ উভয়ের প্রস্থান। 

খড়াহস্তে বলেন্দ্রুসংহের প্রবেশ 

বলে। স্বেগেত) আম যে কত শত বার 
এই মান্দরে প্রবেশ করোছ, তার সংখ্যা নাই। 
কিন্তু আজ প্রবেশ কত্যে যেন আমার পা আর 
উঠতে চায় না। তা হবেই ত। চোরের মতন 
সশ্দ কেটে গৃহস্থের ঘরে ঢোকা কি বার 
পুরুষের ধর্ম? হায়! মহারাজ কেন আমাকে 
এ ীবষম ঝন্ঝটে ফেললেন?ঃ এ নিদারুণ 
কর্ম কি অন্য কারো দ্বারা হতে পারতো না? 
ইচ্ছা করে যে কৃষ্কাকে না মেরে আপানই মার! 
(দীর্ঘীনশবাস) কিন্তু তাতে ত কোন ফল 
দর্শাবে নাঃ শয্যার নিকটবন্তরঁ হইয়া) কৈ 2 
কৃষ্ণা ত এখানে নাই । বোধ হয়, এখনও শুতে 
আসে নাই। তা এখন কি কার? (পরিব্ূমণ।) 
(নেপথ্যে গতি ।) (স্বগত) আহা! হে 'বিধাতঃ, 
আম দক এমন কোঁকিলাকে চিরকালের জন্যে 
নশরব কত্যে এলেম 2 এ পাপের কি প্রায়শ্চিত্ত 
আছে? এই যে কষ্কা এ দিকে আসছেন! হায়, 
হায়। হে বিধাতঃ, তুমি কি নিামত্ত এ রাজ- 
বংশের প্রাতি এত প্রাতকৃল হলে! এমন 'নাধ 
শদয়ে ক আবার তাকে অপহরণ করবে! হায়, 
হায় বংমে, তুমি কেন এ নিষ্ঠুর ব্যাঘ্রের গ্রাসে 
পড়তে আসচো! (অন্তরালে অবাস্থাতি।) 



৩৪৬ 

কৃফধার সাহত তপাস্বিনশর পুনঃপ্রবেশ 

তপ। বাছা, এত রান্রি পর্য্যন্ত কি গান 
বাদ্যেতে মত্ত থাকতে হয় ? যাও, রাজমহিষাী 
যে শয়নমন্দিরে গেলেন। তুমিও গিয়ে শয়ন 
করগে, আর বিলম্ব করো না। 

কৃষ্ণা। ভাল, ভগবাতি, মাকে আজ এত 
উতলা দেখলেম কেন, বলুন দোঁখ? উনি 
আমাকে আজ রাত্রে এ মান্দরে শৃতে মানা 
করাঁছলেন কেন ? 

তপ। রাজনান্দিন, একে ত মায়ের প্রাণ; 
তাতে আবার তুম তাঁর একটি মান্র মেয়ে! আর 
এখন এ বিবাহের বিষয়ে যে গোলযোগ বেধে 
উঠেছে 

কৃষ্ধা। (সহাস্য বদনে) তবে মা কি ভাবেন, 
যে আমাকে কেউ এ মান্দর থেকে চুর কর্যে 
নে যাবে? 

তপ। বংসে, তাও কি কখন হয়! চন্দ্রলোক 
থেকে অমৃত অপহরণ করা কি যার তার সাধ্য 2 

কৃষা। (গবাক্ষ খুলিয়া) উঃ, ভগবাত, 
দেখুন, কি অন্ধকার রান্র। নিশানাথের বিরহে 
রজনী দেবী যেন বেশভূষা পাঁরত্যাগ করে 
দুঃখসাগরে মগ্ন হয়ে রয়েছেন। 

তপ। (সহাস্য বদনে) বাছা, তুমি আবার 
এ সব কথা কোতৃথেকে শিখলে! যাও. শয়ন 
করগে। আমিও এখন কুটীরে যাই। রান্র প্রায় 
দুই প্রহর হলো। 

কৃষ্ণা। যে আজ্ঞা । 
তপ। তবে আমি এখন আসগে। 

[ প্রস্থান। 
কৃষ্কা। (স্বগত) রাজা মানাঁসংহ একবার 

যুদ্ধে হেরেছিলেন বটে, কিন্তু শুনোছ, যে 
তান নাক আবার অনেক সৈন্যসামন্ত লয়ে 
জয়পুরের রাজাকে আক্রমণ করবার উদ্যোগে 
আছেন;--তা দোঁখ, বিধাতা, আমার কপালে 
ক করেন। (দীর্ঘান*বাস) সুভদ্রার জন্যে 
অঙ্জন যেমন যদুকুলের সঙ্জো ঘোরতর যুদ্ধ 
করোছিলেন, এও বুঝি সেইর্প হয়ে উঠলো ।০০ 
গেবাক্ষ খুলিয়া) ইঃ. কি ভয়ানক বিদ্যুৎ । যেন 
প্রলয়কালের 'বস্ফুলিঞ্গ পাপাত্মার অন্বেষণে 
পাঁথবী পর্যটন কচ্যে। আর মেঘের গজ্জন 

মহাভারতের সুভদ্রাহরণের কাহিনীর উল্লেখ। 

মধুসূদন রচনাবজশ 

শুনলে মহামহাবীর পুরূষেরও হৃৎকম্প হয়। 
উঃ, কি ভয়ঙ্কর ঝড়ই হচ্যে। আজ এ কি মহা- 
প্রলয় উপাস্থত? এ মান্দির পর্বতের ন্যায় 
অটল; প্রবল ঝড় বইলেও এতে কোন ভয় 
নাই। কিন্তু যারা কু'ড়ের মত ছোট ছোট ঘরে 
থাকে, না জানি তাদের আজ কন্ত কম্ট হচ্যে! 
আহা! পরমেশ্বর তাদের রক্ষা করুন। হে 
[বধাতঃ, সেই মনুষ্য, সেই বদ্ধ, সেই আকার, 
[কিন্তু কেউ ক অপূর্্ব উচ্চ সুবর্ণ অট্টালিকায় 
ইন্দ্রতুল্য এ*্বর্যয ভোগ কচ্যে, আর কেউ বা 
আশ্রয়াবহীীন হয়ে বৃক্ষমূলে আত কল্টে 
কালাতপাত করে। কিন্তু তাও বাল, 
অট্রালিকায় বাস কল্যেই যে লোকে সুখী হয়, 
এমন ময়। আমার ত িছুরই অভাব নাই, 
তবে কেন আমি সুখী হই নাঃ মনের সুখই 
সুখ! (দৌর্ঘান*্বাস) ভাল, আমার মনটা আজ 
এত চণ্চল হলো কেন? পাঁথবীর কোন বস্তুই 
ভাল লাগচে না। আমার মনঃ যেন 'পিঞ্জরবদ্ধ 
পক্ষীর ন্যায় ব্যাকুল হয়েছে । দোখ দৌক, 
যাঁদ একটু শয়ন করে সুস্থ হতে পাঁর। তাই 
যাই। হে মহাদেব, এ অধান?র প্রাত দয়া করে 
এর মনের চণ্চলতা দূর কর। প্রভু, এ দাসী 
তোমার নিতান্ত শরণাগত। শেয়ন।) 

বলেন্দ্রীসংহের পুনঃপ্রবেশ 

বলে। স্বেগত) হায়! হায়! আমি এমন 
কর্ম কত্যে এলেম, যে পাছে একেবারে 
রসাতলে প্রবেশ করি, এই ভয়ে পাঁথবীতে 
পাদক্ষেপণ কত্যেও আশঙ্কা হচ্যে। আমার 
এমান বোধ হচ্যে যেন পদে পদে মোঁদনী 
আমাকে গ্রাস কত্যে আসচেন। তা হলেও এক 
প্রকার ভাল হয়। রজান দোব, তুমিই আমার 
সাক্ষী । আম এ কর্ম আপন ইচ্ছায় কাঁচ্য না। 
(নকটবন্তাঁ হইয়া) হায়! হায়! আম এ রাজ- 
কুলমূণাল থেকে এ প্রফুল্ল কনক-পদ্মাট 
যথার্থই কি 'ছন্ন ভিন্ন কত্যে এলেম। এমন 
সবর্ণমন্দিরে সশ্দ দিয়ে এর জীবনরূপ ধন 
অপহরণ করা অপেক্ষা কি আর পাপ আছে! 
(চিন্তা করিয়া) তা কি কার? জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার 
আজ্ঞা অবহেলা করাও মহাপাপ। (দশর্ঘ- 



কৃষকুমারী নাটক 

নিবাস) আমার দেখচি মারীচ রাক্ষসের দশা 
ঘটলো,১ কোন দিকেই পাঁরন্রাণ নাই! তা 
জল্মের মতন বাছার চন্দ্রবদনখান একবার 
দেখে নি! মেখ দৌঁখয়া) হে বিধাতঃ, আম 
কি রাহ হয়ে এমন পূর্ণ শশকে গ্রাস কত্যে 
এলেম ? আগুম কি প্রলয়ের কালরূপে একে 
চিরকালের নিমিত্তে জলমগন কত্যে এলেম? 
(নয়ন মাজ্জন) আহা মা! আম 'নষ্তুর 
চণ্ডাল! নিরপরাধে তোমার প্রাণ নস্ট কত্যে 
এসোছ। আহা! বাছা এখন নিরুদ্বেগাঁচত্তে 
নদ্রাদেবীর ক্রোড়ে বরাম লাভ কণ্যেন; আর 
বোধ হয়, নানাবিধ মনোহর স্বগ্নদ্বারা পরম 
সুখানুভব কচ্যেন: 'িন্তু নিকটে যে পতৃব্য- 
স্বরূপ কাল এসে উপাঁস্থত হয়েছে, তা ভ্রমেও 
জানেন না। হায়! হায়! যাকে আম এত 
প্রাণতুল্য ভালবাস, যার মমতাগুণে যুদ্ধজীবী 
জনের কাঁঠন হৃদয়ে অপার স্নেহরস প্রবাহত 
হয়েছে, তাকে কি আমার নস্ট কত্যে হলো? 
বলেন্দ্রের অস্ত্র কি শেষে এই কীর্ত হলো? 
ধিক! ধিক্! (চিন্তা কাঁরয়া) তবে আর কেন ? 
_ও৪! এ স্নেহনিগড় ভগন করা কি মনৃষ্যের 
কর্ম? দ্রোপদীর বস্ব্ের ন্যায় একে যত 
খোল, ততই বাড়ে! হে পাঁথবি, তুমি সাক্ষী । 
হে রজনী দোব, তুমি সাক্ষী । মোরিতে হস্ত 
উত্তোলন ।) 

কৃষ্ণা। (সহসা গান্রোথান কারয়া) আঁ 
আঁলকাকা! এ কি2 এ কি? 

বলে। (আস ভূতলে নক্ষেপ।) 
কৃষ্ণা। আঁকাকা! এ ক? আপাঁন যে 

এমন সময়ে এখানে এসেছেন ? 
বলে। না, এমন ছু নয়! কেবল 

তোমাকে একবার দেখতে এসোৌঁছ। তা বসে! 
তা বংসে! আমাকে বিদায় দেও। আম চল্যেম। 

কৃষ্ধা। কাকা, আপাঁন একজন মহাবীর 
পৃূরুষ;: তা আপনার কি এ দাসীর সঙ্গে 
প্রব্ণটনা করা উচিত ? 

বলে। (বদনাবৃত কাঁরয়া 'নিরুত্তরে 
রোদন ।) 

কুফা । আসি অবলোকন করিয়া স্বগত) 

৩৪৭ 

এ কি? আস বক্ষঃস্থলে গোপন ও প্রকাশে) 
কাকা, আম আপনার পায়ে ধাচ্য, আপানি 
আমাকে সকল বৃত্তান্ত খুলে বলুন। 

বলে। বাছা, তুমি এ নরাধম নিম্ঠুরকে 
আর কাকা বলো না। আম ত তোমার কাকা 

নই, আম চন্ডাল, আম তোমার কাল হয়ে 
এসোছিলাম। (রোদন ।) 

কৃষ্ণা। সে কি, কাকা? 
বলে। হা আমার কুললক্ষমী! হে 

পাথাঁব, তুমি দ্বিধা হয়ে আমাকে স্থান দান 
কর! (রোদন ।) 

কৃষ্ণা। (হস্ত ধারণ) কেন. কাকা, আপাঁন 
এত চণ্চল হলেন কেন ? 

বলে। কৃষ্ণা, আম তোমার প্রাণ নস্ট কত্যে 
এসৌছলাম। 

কৃষ্ণা। কেন, কাকা, আপনার কাছে আম 
ক অপরাধ করোছি?  * 

বলে। বাছা, তুমি স্বয়ং কমলা অবতীর্ণা ! 
তুম ক অপরাধ কাকে বলে, তা জান? 
(রোদন) মরুদেশের রাজা মানাসংহ আর 
জয়পুরের রাজা জগতাসংহ, উভয়েই এই 
প্রাতিজ্ঞা করেছেন, যে হয় তোমাকে 'ববাহ 

রাজ্য লণ্ডভণ্ড করবেন। আমাদের যে এখন 
কি অবস্থা, তা ত তুম বলক্ষণ জান! এই 
জন্যেই-_--_- 

কষ্ণজা। কাকা, আমার তারও কি এই 
ইচ্ছা, য 
বলে, মা, আম আর কি বলবো? তারি 

অনুমাত ভিন্ন আম কি এমন চণ্ডালের কর্ম্ম 
কত্যে প্রবৃত্ত হই? 

কৃষ্কা। বটে: তা এর 'নামত্তে আপাঁন এত 
কাতর হচ্যেন কেন 2 আপাঁন 'পতাকে এখানে 
একবার শ্কে আনুন গে । আম তাঁর পাদপদ্মে 
জল্মের মতন বিদায় হই। কাকা, আম রাজ- 
পূত্রী! রাজকুলপাঁত ভনমাঁসংহের মেয়ে। 
আপাঁন বীরকেশরী। আপনার ভাইঝি। আম 
কি মৃত্যুকে ভয় কার ? আকাশে কোমল বাদ্য) 
এ শুনুন! কাকা, একবার এ দুয়ারের দিকে 

৩৯ মায়াহারণ সেজে মারধচ সশতাহরণে রাবণকে সাহায্য করতে বাধ্য হয়োছল। না করলে রাবণ তাকে 
হত্যা করত। রাবণের আদেশ মেনে সে রামের হাতে হত হল? 

০২ মহাভারতের দ্রৌপদশীর বস্হরণের উল্লেখ। 
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চেয়ে দেখন। আহা! কি অপরূপ রূপ-লাবণ্য! 

আর একবার দেখা 'দয়েছিলেন; জনানি, 
তোমার দাসী এলো বলে। দেখ, কাকা, এ 
মান্দর সহসা নন্দনকাননের সৌরভে পাঁরপূর্ণ 
হলো। আহা! আমার কি সৌভাগ্য! 

নেপ। (পদশব্দ |) 

বলে। এ কিঃ এ কি? 

রাজার পশ্চাৎ পশ্চাৎ মন্নীর প্রবেশ 

রাজা। পেক্ষপ্তপ্রায় ইতস্ততঃ 
লোকন।) 

মন্ত্রী । (কৃষ্কাকে দেখিয়া স্বগত। এই যে, 
তবে এখনও হয় নাই। আঃ! রক্ষা হউক! 

অব- 

উপাস্থত! মহারাজ হঠাৎ উল্মাদপ্রায় হয়েছেন। 
বলে। সে কি? সর্বনাশ! (রাজার 

নিরাসনে উপবেশন ।) হায়, হায়! কি হলো। 
তা মান্ত, তুমি ওকে এখানে আনলে কেন 2 

মন্মী। কি কার? ডান আপাঁনই এই 
দিকে এলেন। সুতরাং, আমাকে ও"র সঙ্গে 
আসতে হলো। কি জান, যাঁদ অন্য কোথাও 
যান। আর একটা ভাবলেম, যে মহারাজের ৃ 

যখন এ অবস্থা হলো, তখন আর এ গুরুতর 
পাপকর্মে প্রয়োজন কিঃ তাই আপনাকে 
[নিবেদন কত্যে এলেম । এর পর আমার অদৃষ্টে 
যা হবার হবে। হায়, হায়, রাজকুমার 

রাজা। বলেন্দ্র! ছি ভাই! এমন কর্ম্মও 
করে। গোন্রোথান কারিতে করিতে) কর ক, 
কর কি? না, না, না, না,_মানাসংহ, মান- 
সিংহ, মানসংহ! হঞ! তাকে তো এখনই নষ্ট 
করবো । আম এই চল্যেম। (কা গমন) এই 
যে আমার কৃষ্া! কেন, মা? কেন? মা. এক- 
বার বীণাধ্বান কর।-মা, একটি গান কর।-- 
আহাহা-এ. এ. হা আমার কুললক্ষমী! তুমি 
কোথা গেলে! (রোদন ।) 

কৃষ্কা। (রোজার অবস্থাকে শোক জ্ঞান 
কাঁরয়া) কাকা, পিতা এমন কচ্যেন কেন? 

' সুরলোকে তার আদরের সীমা নাই।" 
' আপানি এ দাসীকে জন্মের মতন বিদায় দেন! 
, এই অন্তকালে যে মায়ের পা দুখানি দেখতে 
৷ পেলেম্ম না, এই একটা বড় দুঃখ মনে রৈল! 

(অগ্রসর হইয়া বলেন্দ্রের প্রাত জনান্তিকে) 
রাজকুমার, আর দেখেন কি? সব্বনাশ 

ভাগ্যে মৃত্যু যশোদায়ক হয় না। 

মধুসূদন রচনাবলী 

1 শিতঃ, আপাঁন এ সামান্য বিষয়ে এত আক্ষেপ 
উাঁনই পাঁদ্মনী সতাঁ। উনি আমাকে এর আগে করেন কেন? জাব মান্রেই শমনের অধান। 

তা এতে দুঃখ কল্যে আর কি হবে? জীবন 
কখনই চরস্থায়স নয়। যে আজ না মরে. সে 
কাল মরবে। কুলমান রক্ষার জন্যে প্রাণদান 
অপেক্ষা আর কি পুণ্যকর্ম আছ্ছে 2 (আকাশে 
কোমল বাদ্য) এ শুনুন! রাজসতা পাঁদ্মনী 
আমাকে ডাকছেন! উন এর আগে আমাকে 
স্বপ্নে দেখা দিয়ে বলোছিলেন, যে “কুলমান 
রক্ষার জন্যে যে ষূবতাঁ আপন প্রাণ দান করে, 

[পতঃ, 

(রোদন ।) 
বলে। ছি, মা, ছি! তুমি ও সকল কথা 

আর মুখে এনো না! তোমার শত্রুর অন্তকাল 
উপাস্থিত হউক। 

কৃষ্ণা । কাকা, এমন জব নাই. যে বিধাতা 
তার অদস্টে মরণ লেখেন নাই। কিন্তু সকলের 

অনেক 
তরুকে লোকে কেটে পুড়িয়ে ফেলে; কিন্তু 

নিম্মাণ হয়। কুলমান রক্ষার্থে কিম্বা পরের 
উপকারের জন্যে যে মরে, সে চিরস্মরণীয় হয়। 

বলে। তৃঁমি, মা, আর ও সব কথা কইও 
না। তুমি আমাদের জীবনসব্বস্ব' তোমার 
অপেক্ষা ক এ রাজপদ 'প্রয়তর * 

কৃষ্ণা। কাকা, আপাঁন এমন কথা মুখেও 
আনবেন না। আপাঁন আমাকে বাল্যকালাবাঁধ 
প্রাণতুল্য ভালবাসেন, তা আপাঁন এখন আমার 
সকল অপরাধ মাজ্জনা করে আমাকে বিদায় 
দেন! িতঃ, আপাঁন নরপাঁতি; 'বধাতা 
আপনাকে কত শত সহস্র প্রাণনর প্রাতপালন 
কত্যে এই রাজপদে নিযুস্ত করেছেন: তা 
আপনার তাদের সুখ দুঃখ নিস্মৃত হওয়া 
কোন মতেই উচিত হয় না। আপাঁন এ 
দাসকে জল্মের মতন বিদায় দেন। আপাঁন 
নীরব হলেন কেন? আমি কি অপরাধ করোছি, 

০ ভীমাসংহের উন্মাদাবস্থা কতকটা*সেক্সৃপায়রের লীয়রের অনুকরণে কাঁজ্পিত। সেক্সৃপায়রের 
নাটকের শেষ দৃশ্যে ক্ডোঁলয়ার মৃত্যুতে লীয়রের শোকপ্রকাশের সঙ্গে এই অংশের মিল আছে! 



কৃষফকুমারী নাটক 

যে আপাঁন আর আমার সঙ্গে কথা কবেন না? 
[পিতঃ, আপনার এত আদরের মেয়েকে এইবার 

শেষ আশীব্বাদ করুন, যেন এ ভবযন্ত্রণা হতে 
মুত্ত হয়ে সুরপুরীতে যেতে পাঁর। (চরণে 
পতন।) 

রাজা। এ না মানাঁসংহের দূত?-_এত 
বড় স্পদ্ধা, আমাকে রুদ্ধ করে? 

কৃষা। (উঠিয়া) কেন, িতঃ, আম 
আপনার কট কি অপরাধ করোছি 2 

রাজা। কি অপরাধ? আমার 'িনকটে 
ছলনা 2 দূর হঃ, দূর হঃ! 

মন্লী। এ ক সব্বনাশ!- 

কৃষা। হা শবধাতঃ, আমার অদৃষ্টে কি এই 
ছিল? এ সময়ে পিতাও কি বমুখ ছলেন 2 
কাকা, আম 'পতার শনকটে ক অপরাধ 
করোছ, যে ডান আমার প্রাতি রন্তু হলেন ? 
(আকাশে কোমল বাদ্য) আঃ, আম এই যাই। 
কাকা, আপনার চরণে ধার (চরণে পতন ।) 
আপাঁনই আমাকে দায় দেন। 

বলে। উঠ মা, ছি, মা, ছি! (হস্ত ধাঁরয়া 
উত্তোলন) তুমি আমাদের জাবনসব্্বস্ব! 
তোমাকে বিদায়__(আকাশে কোমল বাদ্য।) 

কৃষ্কা। জনাঁন, এই আম এলেম। (সহসা 
খজাঘাত ও শয্যোপার পতন ।) 

সকলে। এ কি! এ 'িক সব্বনাশ! কি 
সব্বনাশ! 

বলে। হে বধাতঃ, তোমার মনে ক এই 
ছিল! হে পরমে*শবর, আমাদের কি করলে! 
বংসে, তুমি কি আমাদের যথার্থহি ত্যাগ 
করলে! হায়, হায়! রোদন ।) 

তপাস্বনণর প্রবেশ 

তপ। এ ি? (অবলোকন কারয়া) ক 

সব্বনাশ! এ রাজকুললক্ষমী এ অবস্থায় 
কেনঃ হায়, হায়! এ রত্রদীপ কে নির্বাণ 
কল্যে£-হায়, হায়! (রোদন ।) 

বলে। আর ভগবাতি, আমাদের ক হবে! 
এ দিকে এই, আবার ও 'দকে মহারাজের দশা 
দেখেচেন 2 আহাহা! দাদা, তোমার অদস্টে কি 
এই ছিল! ভগবাঁত-_ 

তপ। কেন, কেন? মহারাজের কি 

হয়েছে ? উান অমন কচ্যেন কেন : 
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বলে। আর ভগবাঁতি, সকলই আমার 
অদৃন্টে করে! মহারাজ হঠাৎ মহা উল্মাদ হয়ে 
উঠেছেন। 

তপ। কেন? কারণ কি? 

অহল্যাদেবীর বেগে প্রবেশ 

অহ। (নেপথ্য হইতে) কৈ? কৈ? আমার 
কৃষ্ণা কোথায়? (অবলোকন কারয়া) এ ক? 
আম্রার কৃষ্কা এমন হয়ে রয়েছে কেন 2 _অণা! 
-এ যে রন্ত!_মহারাজ, এমন কে করলে 2 

তপ। মাহাঁষ, মহারাজকে আপাঁন আর 
কেন জিজ্ঞাসা কচ্যেন? ও'তে কি আর উনি 

' আছেন! 

অহ। তবে ব্মাঝ উনিই এ কর্ম্ম 
করেছেন! ও মা, আমার ক সব্বনাশ হলো! 
(কৃষ্কার মুখাবলোকন কাঁরয়া রোদন) আহা! 
বাছা আমার সুবর্ণলতার শ্যায় পড়ে আছেন! 
ও মা কৃষ্ণা, আমি তোমার অভাগিনী মা এসে 
ডাকছি যে। ও মা, তুমি আমাকে কি অপরাধে 
ছেড়ে চল্যে, মা উঠ, মা, উঠ। ও মা, ও মা, 
তম ক আমার উপর রাগ করেছো? 
(রোদন ।) 

কৃষ্ণা। (মৃদুস্বরে) মা.এসেছো ?-- 
আমাকে পায়ের ধূল দেও । মা--পিতা আমার 
উপর অত্যন্ত রাগ করেছেন,._তুঁমি ওকে 
আমার পকল দোষ ক্ষমা করতে বলো। মা. 
আম তোমার নিকটেও অনেক বিষয়ে অপরাধনী 
আছ, স সকল ক্ষমা করে আমাকে এ জন্মের 
মতন 'বদায় দেও। মা, তোমার এ দ£াঁখননী 
মেয়েকে এর পর এক এক বার মনে করো। 
(মৃত্যু আকাশে কোমল বাদ্য ।) 

অহ। ও মা, তাঁম কি অপরাধ করোছিলে. 
মা! (রোদন) এ ক? আবার যে মা আমার 
চুপ কন্্ন2 ও মা, কৃষ্ণা! ও মা! ও মা! 
ও মা! (মূচ্ছা।) 

তপ। এ আবার কি হলো? রাজমাহষী 
যে হঠাৎ অজ্ঞান হলেন। মাহাঁষ, উঠুন, 
মাহাষ, উঠুন, হায়, হায! একবারে কি সব 
ছারখার হলো ? 

অহ। (চেতন পাইয়া) ভগবাঁতি, আম 'কি 

স্বপ্ন7-্মহারাজ, এ কম্ম কে করলে? 
ঠাকুরপো, তুমিই বল না কেন?_ও কি? 



৩৫৬০ 

(উঠিয়া) তোমরা যে সকলেই চুপ করে 
রৈলে ? 

রাজা। আঃ! (অগ্রসর হইয়া) মাহষা যে? 
(হস্ত ধাঁরয়া) দেখ, তুমি আমার কুষ্কাকে 
দেখেচো 2 কৈ? 

অহ। মহারাজ, তুমি ও হাত দয়ে 
আমাকে ছ:ও না। তোমার হাতে আমার 
কৃষ্কার রন্ত লেগে রয়েছে। মহারাজ, আম 
তোমার কাছে এ জল্মের মতন বিদায় 
হলেম। 

[ বেগে প্রস্থান। 

মন্ত্র । ভগবাতি, আপাঁন একবার যান, 
মহষী কোথায় গেলেন দেখুন গে। 

[ তপাস্বনীর প্রস্থান । 

রাজা। মাহাষ, কোথা যাও ? কোথা যাও ? 
_গেলে, গেলে, গেলে? তুমিও গেলে। 
(রোদন) হা কৃষ্ণা! হা কৃষ্ণা! হা কৃষ্কা! আম 

যাই মা, আঁম যাই। ভাই বলেন্দ্র, কৃষ্ণা! 
কৃষ্ণা! আমার কৃষ্ণা! (রোদন ।) 

মন্ত্রী। রাজকুমার, আমি চিরকাল এই 
বংশের অধীন, আমাকে কি শেষে এই দেখতে 
হলো। (রোদন ।) 

অন্তঃপুরে রোদনধবানি, তপাঁস্বিনীর পুনঃপ্রবেশ 

তপ। হায়! হায়! কি হলো!-_রাজ- 
কুমার, রাজমাহষীঁও স্বর্গারোহণ কল্যেন। 

হায়, হায়! আম এমন সর্বনাশ কোথাও 
দেখি নাই। এ কি বিধাতার সামান্য 
বিড়ম্বনা ? হায় হায়, হায়! 

বলে। মান্, আর কি? সকলই শেষ 
হলো। (রোদন) হায়! হায়! হায়! মৃত্যু কি 
আমাকে ভূলে আছেন ?- দাদা,* এ দেখুন, 
আমাদের রাজকুললক্ষমী মহাঁনদ্রায় অবশ হয়ে 
আছেন। আর এ রাজ্যে প্রয়োজন ক 2 হায়, 
হায়! 

রাজা। বলেন্দ্র, ভাই, কৃষ্ণা! কৃষ্ণা 
আমার কৃষ্কা। 

বলে। আহাহা! দাদা, তোমার জ্ঞান শুন্য 
| হয়েছে, তুমি এর কিছুই জানতে পাচ্যো না। 

হায়! হায়! হায়! তা, ভাই, এ তো তোমার 
সৌভাগ্য বলতে হবে! হায়, এমন সময়ে জ্ঞান 
থাকা চেয়ে অজ্ঞান হওয়া ভাল! এ যাতনা কি 
সহ্য করা যায়! (রোদন।) 

সত্য। রাজকুমার, আর আক্ষেপ করা 
বৃথা । মহারাজকে এখান থেকে লয়ে যাওয়া 
যাক। আর আসুন, এ বিষয়ে যা কর্তব্য, দেখা 
যাক্গে। এ দিকের তো সকাল শেষ হলো। 
হায়, হায়! হে বধাতঃ, তোমার কি অদ্ভূত 
লীলা। আসুন রাজকুমার, আর বিলম্বে 
প্রয়োজন! ক 2 

ঘবনিকা পতন 



মায়া-কানন 

পদর/ষ-চারন 
বৃদ্ধ রাজা (সম্ধ্দেশাঁধপতি)। অজয় পোসম্ধুর রাজকুমার, শেষ রাজা) । গসন্ধুরাজমল্ত্র। ধূমকেতু 
(গুজ্জরদেশের রাজা)। গুজ্জররাজমল্দী। ভীমাঁসংহ গেজ্জররাজের সেনানী)। রামদাস (অরুন্ধতণীর 
শিষ্য)। আত্মা্ড মৃত 'সিন্ধ্বরাজের আত্মা)। বৃদ্ধ (বচারাথ)। মদন (এ বৃদ্ধের কন্যা সুভদ্রার 
পাণিপ্রাথথী)। নাঁসংহ (এ)। দৌবারিক, নাগারক, পাশর্বচর, বীর পুরুষ, পণ্টালের দূত, গুজ্জরের 

দূত, রক্ষক, মধুদাস, মাতাল ও ঢুলী ইত্যাঁদ। 

জ্তী-চাঁরন্র 
ইন্দমতী গোন্ধারের পদচ্যত রাজা মকরধযজের কন্যা)। শাঁশকলা (সন্ধুরাজের কন্যা)। সুনন্দা 
(ইন্দ[মতীর সখাঁ)। কাণ্চনমালা (শাঁশকলার সখী)। অরুন্ধতী (তপাঁস্বনী)। সূভদ্রা (বচারাথীঁ 

বৃদ্ধের কুমারী কন্যা)। 

প্রথম অঙ্ক সতত সতর্ক থাকিস । এখন বল্ দোখ,-এ 
ক সেই মায়াকানন?ঃ তা ওখানে গেলে 

প্রথম গভাঞঙ্ক আমাদের ক ফল লাভ হবে?-আর তুই ও 

পর্বতাবৃত পথ, পশ্চাতে [সন্ধু নগর, সম্বন্ধে কি কি শ্বানাছস্ঃ 
সম্মুখে মায়াকানন সুন। সাঁখ! ভগবতী অরুন্ধতী দেবী 

ইন্দুমতী এবং পুম্পপান্ত ও ধূপদান হস্তে 
সুনন্দার ছদ্মবেশে প্রবেশ 

ইন্দু। সাঁখ! এ কি সেই মায়াকানন ? 
সূন। হাঁ রাজকুমার! 
ইন্দু। হা, ধিক সাঁখ! তোর কি ছুই 

জ্ঞান নাই? আমাদের কপালগুণে বিধাতা কি 
তোরেও একেবারে জ্ঞানহারা করেছেন ? 

স্ন। কেন? 

ইন্দ)। কেন* কেন কিঃ আম রাজ- 
কুমারী,_এমন কি, রাজরাজেন্দ্রকুমারী,_তবুও 
এ অবস্থায় আমারে ওরূপ সম্বোধন করা 
আর কি সাজে ? তুই কি 'কছুই বুঝিস্ না? 

সুন। (ক্ষুঘ্রমনে) হা বিধাতা! তোর মনে 
কি এই ছিল? সাথ! পোষা পাখী একবার যা 
শিখেছে, সে কি আর সহজে তা ভুলতে 
পারে? কখনো না কখনো সে কথা তার মুখ 
দিয়ে অবশ্যই বোঁরয়ে পড়ে। তা সাঁখ! এ 
বিজন দেশে এমন কে আছে যে. আমাদের এ 
কথা শুনলে আনম্ট ঘটবার সম্ভাবনা ? 

ইন্দ। সুনন্দা! এখানে কেউ থাক্ আর 
না থাক, প্রাতধধান ত আছে; আর আমাদের 
এখন এমান অবস্থা যে, প্রতিধধনির কাণেও 
ও কথা তোলা অনুচত। তা দোখস্. তুই যেন 

আমারে বারংবার বলেছেন যে, “এ মায়াকাননে 
এক পাষাণময়ী দেবীম্ার্ত আছে।_যে লগ্নে 
দনমণি কন্যারাশির সুবর্ণগৃহে প্রবেশ করেন, 
সেই সলগ্নে যাঁদ কোনো পাঁবন্রস্বভাবা কুমারণ, 
কি সৃপবিত্র অনড় যুবা এ দেবীর পদে 
পুষ্পাঞ্জলি দয়ে পূজা করে, তবে কুমারী 
হইলে স্বীয় ভবিষ্যৎ বরকে আর পুরুষ 
হইলে আপন ভাবী পত্বীকে সম্মুখে দেখতে 
পায়।"_আর আজ প্রাতঃকালে তপাঁস্বনী 
আমারে বলেছেন, “অদ্য দিবা দুই প্রহরের পর 
সেই শ,ভ লগ্ন ।”_তা আমার এই বাসনা যে, 
এঁ সুসময়ে তুম দেবীকে পুষ্পাঞ্জাল 'দয়ে 
পূজা কর, দেখ আমাদের ভাগ্যে কি আছে! 

ইন্দ। সখ! এ কথাতে কি কখনো 
[বিশ্বাস হয় 2 

সুন' সল ক সাঁখ! তবে অরুন্ধতী দেবী 
কি িথ্যাধাঁদনী ? না দৈব ব্যাপারে অনাভজ্ঞা ? 

ইন্দু। তা নয় সাঁখ!_তবে কি, সে সব 
কথা শুনলে আমার মনে ভয় হয়। ভবিষ্যতের 
অন্ধকারময় গর্ভে যে কি আছে. তার অন- 
সন্ধান করা অনুচিত কম্ম। 'বধাতা ষখন 
ভবিষাংকে গুঢ আবরণ দিয়ে আমাদের দৃষ্টির 
বাঁহ্ভ্ত করে রেখেছেন. তখন সে আবরণ 
উত্তোলন কন্তে চেস্টা করা কি আমাদের উঁচত 2 
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সুন। তা যা হোক্ সাঁখ, তুমি এখন 
চলো । 

ইন্দু। সাঁখ! আমার পা যেন আর চলে 
না। এই দেখ, আমার সব্বশরীর থর্ থর্ 
করে কাঁপছে । তুই কেন আমারে এ বিপদে 
ফেলতে এঁনছিস্ ঃ 

সন। সাথ! আম কি তোমার শত্রু £- 
তুমি এই জেনো যে, তোমার সঙ্গে যাঁর বিবাহ 
হবে, অবশ্যই আজ তুমি তাঁকে দেখতে পাবে। 
তুমি রাজনান্দনী, তোমার কি এত হানসাহস 
হওয়া সাজে ? 

ইন্দু। সাঁখ' কি বাল্ল £_ আমার বিবাহ ? 
আমার বর? যম।- (দীর্ঘান*বাস পাঁরত্যাগ 
কারয়া) যেমন যদুপাতি বাসুদেব রুক্মিণী 
দেবীকে হরণ করোছিলেন, তেমাঁন মত্যুপপাত 
কৃতান্ত যাঁদ এ দাসীরে শশঘ শশঘ্র হরণ 
করেন, তবেই আম বাঁচি! (সজলনয়নে) এ 
জীবনে কি আমার আর সুখ ভোগের বাঞ্ছা 
আছে ?-তাও ক তুমি মনে কর সাঁখঃ 
(দীর্ঘান*বাস।) 

সূন। (সজলনয়নে) সাঁখ! কেন তুমি 
আমার হৃদয়ে পুনঃ পুনঃ যাতনা দেও! বার 
বার তুমি আর ও সকল কথা বলো না। বিধাতা 
কি তোমারে চিরাদন এই অবস্থায় রাখবেন ? 
--তা এখন চলো, এই সেই কাননের দবার। 

উভয়ের মায়াকাননে প্রবেশ 

সাঁখ! এ দেখ, কি অপূর্র্ব মীর্ভ! আর 
এটি কি মনোরম কানন! -এ যে দেবস্থান, 
তার আর কোন সন্দেহ নাই। কেরযোড় করিয়া 
দেবীমৃর্তর প্রাতি) দেবি! আপনারা সব্বজ্ঞ: 
-আমার এ সখী যে কে, তা আপাঁন অবশ্যই 
জানেন। আর আমরা যে, কি আভলাষে 
আপনার শ্রীচরণ-সান্রধানে এসেছি, তাও 

আপনার আবাঁদত নয়। প্রার্থনা কার. একাঁট 
বার ভবিষ্যতের দ্বার মুন্ত করুন ।__(ইন্দু- 
মতীর প্রাতি) দেখ সাঁখ! ভগবতাী বনদেবী 
কখনই আমাদের প্রাতি অগপ্রসম্ল হবেন না। 
দেবতারা কখনই অকীন্রম ভান্ত অবহেলা করেন 

মধুসূদন রচনাবলী 

না। তা তুমি ভন্তিপূর্থক দেবীর চরণে 
পূ্পাঞ্জাল [দয়ে পূজা কর। 

ইল্দু। সুনন্দা! তুই কেন আমারে এখানে 
নয়ে এীল ?_আম যে দাঁড়াতে পাঁচ্চ না 
আঃ! আমার মন এমনি চণ্চল হয়ে উঠেছে যে, 
আম এখান থেকে যেতে পাল্লেই বাঁচি।_তা 
তুই আয়, আমরা দুজনে পালাই । এই ভয়ঙ্কর 
পব্বতকাননে কত যে হিংস্র জন্তু আছে, তা 
কে বলতে. পারে? আমরা দুজনে সহায়হ বীনা 
সঙ্গে কেউ নাই, আয় আমরা পালাই; 
আমার হৎকম্প হচ্ছে! 

সূন। বল কি সখ! এ মহাদেবীর 
সম্মুখে কি কোন হিংল্ত্র জন্তু সাহস করে 
আসতে পারে 2 তা এখন তুমি এই পু্প লয়ে 
দেবীকে অঞ্জাল 'দয়ে পূজা কর।- হয় ত এর 
পর সে শুভ লগ্ন অতনত হয়ে যাবে। 

ইন্দু। সাঁখ! আমার মন চায় না যে, 
আম এ বিষয়ে হাত দিই। তোকে আম বার 
বার বলোছি, ভাঁবষ্যং বিষয় জানবার চেস্টা 
করা অজ্জানের কর্ম্ম। সে চেষ্টা কত্তেই নাই। 

সুন। সি! তুম এত ভয় পাচ্চো কেন 2 
এ তো তোমার স্বভাব নয়। এই নাও, ফুল 
নাও। 

পুষ্প প্রদান 

ইন্দু। সুনন্দা! দৌখস্, আমারে যেন 
কোনো বিষম বপদে ফোলস্ ান। (দেবীর 
পদে পুস্পাঞ্জলি দয়া গলবস্তরে প্রণাম কাঁরয়া) 
দোৌব! যাঁদ জনরব সত্য হয়, তবে আপাঁন 
আমার ভাবী পাতিকে আমার দর্শনপথে 
উপাস্থত করুন, আর যাঁদ আমার ভাগ্যে 
বিবাহ না থাকে, (আকাশে বজ্ধবান) সুনন্দা! 
_সুনন্দা!এ ক সব্বনাশ! ইস ইস্! 
বসুমতন যেন কেপে কেপে উঠছেন! উঃ! 
কাননের বৃক্ষশাখা-কম্পনে যেন ঝড় উপাঁস্থত 
হলো! বোধ হচ্চে, ভগবত বনদেবী আমার 
উপর প্রসন্ন নন!__সুনন্দা! তুই আমাকে ধর্, 
আম আর দাঁড়াতে পার নি! (সুনন্দা ইন্দু- 
মতাঁকে ধারণ কারয়া উপবেশন) 

* ভাগবতপুরাণে এ কাঁহনশ বার্ণত হয়েছে। মধুসূদনের বারাঙ্গনা কাব্যের 'দবারকানাথের প্রাত 
রাক্ণশ" পন্নটি দুষ্টব্য। 



মায়া-কানন 

সুন। ভয় কি? ভয় কি? ভগবতী বন- 
দেবীই আমাদের এ সঙ্কটে রক্ষা করবেন! 

ইন্দ। আর বনদেবী!__ আমরা এ কাননে 
প্রবেশ করে বনদেবীর কাছে অপরাধনশ 
হয়েছি! আমার বোধ হচ্ছে, তিনিই আমাদের 
পাপের প্রীতিষ্ভল দিতে উদ্যত হয়েছেন! আম 
ত তোকে প্রথমেই বলোছলেম যে আমাদের এ 
কাননে আসাই অনুচিত হয়েছে! হায়! কেন 
যে, অরুন্ধতী দেবী তোরে অমন কথা বলে- 
ছিলেন, তা আমি এখনো বুঝৃতে পাচ্চি না। 
যা হোক্. যা হয়েছে তা হয়েছে, আর অ'ধক 
ক্ষণ এখানে থেকে দেবতাদের কোপ বাদ্ধ করা 
উচিত নয়;তা চল্ আমরা শঘ্ব পা 
(নেপথ্যে শৃঙ্গধবান) ও মা! এ আবার কিঃ 

সন্ন।- হা8 হাঃ হাঃ!-তোমার বর 

আসছেন আর 'ি?_ভগবতী অরুন্ধতী 
দেবী কি মিথ্যাবাঁদনন 2 (নেপথ্যে পদশব্দ) 

ইন্দু। (েচাঁকতে) সাঁখ! কে যেন এক 
জন এ দিকে আসছে! কি আম্চর্য! এ 
বেবমায়া ত ছুই বুঝতে পাচ্চি না।- 
শুনোছ, এই সব নিজ্জন প্রদেশে সব্ববদাই 
দেবদৈত্যদের গাঁতাঁবাঁধ, হয় ত তাঁদেরই কেউ 
হতে পারে । তবেই ত আমরা গেলেম। আয়, 
আমরা দেবীর পশ্চাতে লুকুই। (পশ্চাতে 
ল-কাইয়া করযোড়ে দেবীর প্রাত সকরনণ ভয়ে 
হে বনদোব!_ হে মাতঃ!_এ বিপদে আপাঁন 
আমাদের রক্ষা করুন! 

মৃগয়াবেশধারী রাজকুমার অজয়ের প্রবেশ 

অজয়। স্বেগত) কি আশ্চর্য্য! বরাহটা 
দেখতে দেখতে কোথা পালালো? এই না সেই 
মায়াকানন ?£__ লোকে বলে, এই কাননে এক 
পাষাণময়ী দেবী-প্রাতমা আছেন, সূর্যদেবের 
কন্যারাঁশতে প্রবেশকালে সেই বনদেবীর পদে 
শুদ্ধাচত্তে পুজ্পাঞ্জাল দিয়ে পূজা কলে পুরুষ 
আপন ভাবী পত্রীকে আর স্ত্রী আপন ভবিষ্যৎ 
স্বামীকে সম্মূখে দেখতে পায়! সেম্মমখে 
দৃষ্টি কারয়া) বা! এ যে! আমার সম্মখেই 
সেই পাষাণময়ী দেবী রয়েছেন! আর ওর 
পদতলে পুষ্পরাশিও বিকীর্ণ দেখতে পাচ্চি! 
_এই যে!_এ দিকে পৃষ্পপাত্রে আরও অনেক 
ফুল সাজানেদ রয়েছে !_এ সব কে রাখলে ? 

মধু. ২৩ 

৩৫৩ 

এই বিজন অরণ্যে ত জনপ্রাণীরও সন্গার নাই! 
_(চিন্তা করিয়া) হাঁ, তাও ত বটে! আজ যে 
রাবদেব কন্যার স_বর্ণমান্দরে প্রবেশ করবেন! 
_সেই জন্যেই বা কোনো অজ্ভঞ্াতভাগ্য পারিণয়া- 
কাঙ্ষ এই দেবীর পদতলে আপনার অদৃজ্ট 
পরাক্ষা করে গিয়েছে। (ক্ষণকাল নিস্তব্ধ 
থাঁকয়া) তা বেশ ত! আমিও কেন এই লশ্নে 
ভগবতীর পাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জাল 'দয়ে একবার 
ভাগ্য পরণক্ষা করে দেখ না। সেই-ই ভাল। 
_(পুজ্প গ্রহণ কাঁরয়া) হে বনদোব! হে 
করদণাময়ি! যাঁদ আমার ভাগ্যে বিবাহ থাকে, 
তবে যান আমার ভাবী পত্রী হবেন, দয়া করে 
তারে আমার সম্মুখে উপাস্থত করুন। 
আপনার প্রসাদে যারে আম এ স্থানে দেখৃতে 
পাবো, এ জল্মে তাঁরে ছেড়ে অপর কোন 
রমণীর পাণিগ্রহণ করবো, না, এই আমার 
প্রাতজ্ঞা। 

পু্পাঞ্জাল প্রদান 

সূন। (ইন্দমতীর হস্ত ধারণ কাঁরয়া 
সকৌতুকে) সখ! এখন আমারো বড় ভয় 
হচ্চে(রাজপন্রকে নির্দেশ করিয়া) এ যে 
যুবা পুর্ষাঁট দেখ্চো,_বিলক্ষণ জেনো, 

। উাঁনই তোমার স্বামী । এখন দেখলে ত বন- 
দেবীর ক অপূর্ব মাহমা! 

ইন্দু। (কপট ক্রোধে) সুনন্দা! তুই চুপ 
কর্। তোর কি একটুও লজ্জা নাই ?--এ 
মৃগয়াদেশী যে কে, তা ত আমরা জান না। 
দেখু. ও"র হাতে অস্ত অছে। হয় ত 
আমাদের দুজনকেই উন বিনাশ কন্তে পারেন । 

সূন। (সহাস্যে) সাথ! অমার আর সে 
ভয় নাই। উনিই এই 'সম্ধুদেশের যুবরাজ । 
আম ও'কে অনেক বার দৌঁখাঁছ। 

অজগ্প' “পরিক্রমণপূক্বকক উভয়কে অব- 
লোকন কারয়া সাঁবস্ময়ে) এ কি? এ'রা কে? 
-দেবী কি মানবী? আহা! কি অপরুপ 
রৃূপমাধুরী!-দেবকন্যাই বোধ হচ্চে। নতুবা 
এমন নিবিড় তমসাচ্ছন্ন বনস্থলীতে মানবকুল- 
সম্ভবা এতাদ্শ মনোহর কমলিনী কি 
প্রন্ফুটিত হওয়া সম্ভব? ক্ষেণকাল নীরব 
থাকিয়]) হর্ঁ, তাও ত হতে পারে! আমার 
পূজায়. স্প্রসম্ন হয়েই ভগবতাঁ বনদেবী এই 



৩৫৪ 

ডাকে বানের উরি ও 

এ+দোর মধ্যে একটিই আমার হদয়তোঁষিণী 
হবেন। কেরযোড়ে দেবার প্রতি) হে বনদোব! 
মা! তোমার কি আঁচন্ত্য মাহমা! তোমাকে শত 
বার প্রণাম করি! যাঁদ আমার অনুমান অসত্য 
না হয়, তা হলে এই দুটি রমণীর মধ্যে যেটি 
উষা-পাঁদ্মনীর ন্যায় সলজ্জায় ঈষৎ ফরল্লমুখা, 
সেইাটই অবশ্য এই 'সিন্ধ;রাজপুরের পাটেশ্বরী 
হবেন। দেবি! যাঁদ তোমার শ্রীচরণকৃপায় 
ভাগ্যক্রমে আমার এ অমূল্য স্ত্রীরত্ব লাভ হয়. 
তা হলেই আমার জীবন সার্থক! (আকাশে 
বজ্্রনাদ) এ কঃ এমন শুভ সময়ে এ অশুভ 
লক্ষণ কেন?-তবে কি দেবী আমার প্রাত 
সংপ্রসন্ন নন! আর তাই বা কেমন করে বাল! 
প্রস্ন না হলে এমন সুদুলণভ স্ত্ীরত্ব আমার 
সম্মুখে উপস্থিত করবেন কেন 2--তবে হয় 
ত বজ্রই অনুকূল হয়ে আমার আশাবাক্যের 
পোষকতা কল্পে ।_তেগ্রসর হইয়া সুনন্দার 
প্রাতি) সন্দার! আপনারা কে?-আর এ 
অসময়ে এই বিজন ববাপনেই বা কি 
জন্যে ? 

সুন। (করযোড়ে) রাজকুমার! প্রণাম করি। 
ইনি__ 

ইন্দু। (জনান্তিকে ভ্রুকুটভঙ্গী করিয়া) 
সুনন্দা! তোর কি িছহমান্র জ্ঞান নাই 

সুন। জেনান্তিকে সসম্ভ্রমে) সাথ! আমার 
অপরাধ হয়েছে; বল দৌখ. এখন কি পাঁরচয় 
দিই ? 

ইন্দু। (জনান্তিকে) বল্, আমরা বাঁণক্- 
কন্যা, এই দেশেই বসাতি। 

অজয়। (সনন্দার প্রাত) সূন্দার! তুমি 
আমার প্রশ্নের উত্তর 'দিচ্ছো না কেন? 

সূন। রাজকুমার! আমরা বেণের মেয়ে। 
আপনার পিতার রাজ্যেই আমাদের বাস। 

অজয়। ভদ্রে! বোধ হয়, তুমি আমায় 
বণনা কচ্চো। তোমার সঙ্গনী কখনই বাঁণক্- 
দুহতা নন। তুমি হৃদয়ের দ্বার মস্ত করে 
অকপটে বল, ইন কে? 

সুন। রাজকুমার! আমার এই প্রিয়- 
সখী 

২কাঁলদাসের আঁভজ্ঞান শকুল্তলার উল্লেখ । 

ইরিনা! 

ইদু। (গান্রে অঙ্গুঁল স্পর্শ কাঁরয়া 
জনান্তকে) আব।র 2 

সুন। রাজকুমার! আমি আপনাকে যে 
পরিচয় দিয়োছ, সেটি অযথার্থ ভাববেন না। 
৮555 
এখানে এসেছি। 

অজয়। সুন্দরি! তুমি আমারে প্রতারণা 
কল্পে, কিন্তু দেবতারা প্রবণ্ুক নন। তোমার 
সহচরী যে" কোন মহৎকুলসম্ভবা, তাতে আর 
ণকছ মান্র সংশয় নাই । যা-ই হোক, আঁম এই 
বনদেবীর সাক্ষাতে প্রাতজ্ঞা করেছি, যাঁদ 
কখনো সিম্ধ্রাজ-সংহাসন গ্রহণ কার, আর 
যাঁদ কখনো পাঁরণয়ন্রতে অনুরাগী হই, তা 

হলে তোমার খী প্রয়সখাই সম্ধুরাজ্যের ভাবী 
মহারাণী, আর আমার একমান্র সহধার্্মণী 
হবেন। (দেবীর প্রাতি) দেবি! আপাঁনই এর 
সাক্ষী। হে বনস্থাল! হে সনাতন পব্্বতকুল! 
তোমরাও এর সাক্ষী । এ নারীরত্ই সন্ধু- 
দেশের ভাবী পাটেশবরী ।-(আকাশে বজধবান) 
এ কিঃ এ কি কুলক্ষণের পৃব্বলিক্ষণ ? 
(স্বগত)এ সকল দেবমায়া,_মানববুদ্ধির 
অতীত ।_এরা কি তবে যথার্থই বণিক্কন্যা ঃ 
-আর তাই-ই বা কেমন করে বলি! 
মানসসরোবর ভিন্ন অন্যত্র কি কখনো 
কনক-পদ্ম প্রস্ফুটিত হয়? পাঁতিতপাবনী 
ভাগীরথাী 'হমাদ্রর মাণময় গৃহেই জল্মগ্রহণ 
করেন। 

সুন। (সহাস্য মুখে) রাজকুমার! আপানি 
ক্ষ্রয়, আর রাজচক্রবর্তীতা আপাঁন একজন 
বেণের মেয়ে বিবাহ করবেন 2 

অজয়। সূমূখি! তোমার ও প্রতারণায় 
আমার মন প্রতারিত হতে চায় না। শকুন্তলাকে 
মহর্ষি কশ্বের আশ্রমে দেখে রাজা দুম্মন্তের 
হৃদয়ই তাঁকে তাঁর পাঁরচয় 'দয়োছল, “এ যে 
খাঁষপালিত স্ব্রীরত্র, উান- কখনই ব্রাহ্গণ-কন্যা 
নন।”২ আমার হদয়ও তেমান আমাকে এই 
কথা বলছে তোমার এ সখা বাঁণকৃ-কন্যা 
নন। 

ইন্দু। (সুনন্দার প্রাতি) সাঁখ! মানব-হদয়ে 
কখনো কি ভ্রান্তি জল্মে না? 



মায়া-কানন 

অজয়। (স.নন্দার প্রাতি) সাথ! সে কিছ 
অসম্ভব নয়। ।কন্তু- 

(নেপথ্যে শৃঙ্গধবান) ওরে! রাজকুমার 
কোথায় ? রাজকুমার কোথায় £ দেখ্, তাঁর 
অশবকে একটা ব্যাঘ্রে আৰ্রমণ করেছে। 

অজয়। (ঘ্যস্ত হইয়া)'তবে আম এখন 
1বদায় হই। পরমে*বর আর এ বনদেবীর 
সমীপে প্রার্থনা এই যে-আত শঘ্ব যেন 
তোমাদের পুনর্দশশন-সৃখ লাভ কার। 

(নেপথ্যে)_ওরে! আবার শুজ্গাধধান কর্। 
রাজকুমার না হলে এই ভীষণ ব্যাঘ্কে আর 
কে নিরস্ত কত্তে পারে ? 

অজয়। (দেবীকে প্রণাম করিয়া স্ুনন্দার 
প্রীত) স্ন্দার! যেমন পদ্মে সুগন্ধ চির- 
বিরাজত, তেমান তোমার এ মনোমোহনন 
সখী আমার এই হৃদয়ে চিরকালের 'নামত্ত 
প্রীতাঙ্ঠত রইলেন ।_তা আমাকে এখন বিদায় 
দাও।_ দেখ, যেমন রথের পতাকা প্রাতকৃূল 
বাযুতে রথের বিপরীত দিকে উড৬তে থাকে, 
যাঁদও আঁম এখন চল্লেম, তথাঁপ আমার মন 
তেমান তোমার সখীঁর দকেই থাকলো। 

[ ইন্দমতার প্রাতি সতৃষ্ণ নয়নে দাঁন্টপাত 
করিতে করিতে অজয়ের প্রস্থান। 

সূন। সখি! তোমার মুখে যে আর কগা 
সরে না! আর আঁখ দুঁট জলে পাঁরপূর্ণ 
দেখতে পাচ্চ। এ কি?__এ ক ?-ধৈর্য্য অব- 
লম্বন কর।_এমন সময়ে ক্রন্দন অমঙ্গলের 
লক্ষণ । 

ইন্দু। চল সাঁখ, এখন আমরা যাই। দেখ্, 
যে ব্যাঘ্র এ রাজকুমারের অ*্বকে আক্ুমণ 
করেছে, সে হয়ত এখানেও আসতে পারে। তা 
হলে কে আমাদের রক্ষা করবে? 

সূন। দেখ সাঁখ, অরুন্ধতন দেবী দৈব- 
নির্ণয়ে ক সুপাণ্ডিতা! 

ইন্দু। তাই ত! কি আশ্চর্য্য! এখন দোঁখ, 
ভাবষ্যতের গর্ভে ক আছে। তা দেখ্, 
তোর পেটে প্রায় কোন কথাই পাক পাম না। 
এঁ রাজপুত্র আবার দরে এলে কে জানে, তুই 
কি না বলে ফোলস-।-তা আয়, আমরা এখন 

৩ উদাসঈনের ন্যায় সন্ন্যাসীর ন্যায়। 

৩৬৫ 

যাই। আজ যা দেখলেম, তা সত্য কি স্বঙ্নমান্ত, 
এর প্রমাণ কেবল ভাঁবষ্যতেই হবে। তা আয় 
এখন। 

[উভয়ের প্রস্থান। 

দ্বিতীয় গভঙ্ক 

সিন্ধুনগর; রাজপ্রাসাদ; যুবরাজের মান্দর 

বৃদ্ধ রাজার প্রবেশ 

রাজা। (পারক্রমণপূর্র্বক স্বগত) এ যে 
কলিকাল, তার কোনই সন্দেহ নাই। কি 
আশ্চর্য্য! পুত্র হয়ে পতার আজ্ঞা অবহেলা 
করে, এ কথা কি কেউ কোথাও শুনেছে? যা 

সমুচিত নয়। (প্রকাশ্যে) দৌবারিক! 

দৌবারকের প্রবেশ 

শোৌবা। মহারাজ! 
রাজা । মন্ত্রীকে আতি শীঘ্র এ স্থানে 

আহ্বান কর। 
দৌবা। রাজাজ্ঞা শিরোধার্যয। 

| প্রস্থান। 
রাজা। (স্বগত) ব্রেতাফূগে রঘ্বংশাবতংস 

ভগবান শ্রীরামচন্দ্র, িতৃ-আজ্ঞ্া প্রাতপালনার্থে 
বাজভোগ ও রাজাঁসংহাসন পারত্যাগ করে, 
উদাসীনের ন্যায়ৎ চতুদ্দশ বংসর বনে বনে 
পাঁরদ্রমণ করেন। আর, এ দুরন্ত কলিষুগে 
দেখাঁছ, পতা যাঁদ সব্বতগপ্রযত্নে পুনের 
শুভানুষ্ঠান করেন, তবুও পুত্র তাঁর প্রাতকৃল 
হয়। পূৃক্বতন বিজ্ঞেরা যথার্থই বলেছেন যে 
"কালের গাঁতি অতি কুটিলা।” 

মন্ত্র প্রবেশ 

মন.” মহারাজের জয় হউক! মহারাজ যে 
এ অধীনকে এত প্রত্যষে স্মরণ করেছেন, এ 
তার পরম সৌভাগ্য। কিল্তু, এ অসামায়ক 
স্মরণের কারণটি অনুভূত হচ্চে না। 

রাজা। মন্দ! এ যে কালকাল, তার কোনই 
সন্দেহ নাই। 

মন্ত্রী। মহারাজ! এ কথা সব্বসাধারণেই 
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৪ রামন্মণ-কাহনীর উল্লেখ। 
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ত জানে। স্ধ্দেব যে প্রথমে পর্ব দিকে 
উাঁদত হন, তা যেমন লোককে বলে দিতে হয় 
না, এ যে কলিকাল, তাও তেমনি লোককে বলে 
নেওয়ার অপেক্ষা রাখে না; সকলেই এ কথা 
জানে; কিন্তু এরূপ সব্বজনাঁবাদত বিষয়ের 
উল্লেখ করা হচ্চে কেন, আর এখানেই বা এ 
সময়ে মহারাজের আগমন হয়েছে কেন, এ 
অধীন তাই 'জিজ্ঞাসু হচ্চে। 

রাজা। মন্ত্র! কাল সমস্ত রান্র আমার 
নিদ্রা হয় নাই। 

মন্ী। এর কারণ কিঃ নরবর! আপনার 
ণকসের অভাব? স্বয়ং মা কমলা রাজগৃহে 
চিরবাসনী; এ রাজ্য, রামরাজ্যের ন্যায় 
সুশাসত; পুত্র রূপে কার্তকেয়, আর বীর- 
বীয্যে পার্থসদৃুশ; কন্যা রূপে লক্ষী- 
স্বরাপণী, গুণে সরস্বতীসদৃশী: পাঁথবী 
মহারাজের যশোবাদে পাঁরপূর্ণ হয়েছে! মহা- 
রাজের কিসের অভাব? তা এ উৎকণ্ঠার 
কারণ কি? 

রাজা। মান্তি! তুমি যে সকল সৌভাগ্যের 
উল্লেখ কল্লে, এ সকল আমার পক্ষে বৃথা; 
বোধ করি, আমার এই অসাম রাজ্যমধ্যে এমন 
একটি দারদ্র প্রজা নাই, যে আমা অপেক্ষা 
শতগুণে সুখী নয়। িল্তু, বিধাতার নিব্বন্ধি 
কে খণন্ডাতে পারে ? 

মন্লী। (সাঁবস্ময়ে)ট এ কি মহারাজ! 
আজ কি ও রাজ-চক্ষে বারাবন্দ দেখতে 
হলো ? 

রাজা। (সজল নয়নে) মীন্্! আমার মত 
অভাগা লোক এ পাঁথবীতে আর নাই। তুমি 
জানো যে. অজযের বিবাহ প্রসঙ্গ করে, আম 
পণ্সালপাতর সমীপে দৃত প্রেরণ করোছ। 
জনরব রাজকন্যাকে নানা রূপে ও নানা গুণে 
ভূষিত করে। গত কল্য সায়ংকালে, আম 
অজয়ের নিকট এ প্রসঙ্গ কল্লে, সে একেবারে 
রাগান্ধ হয়ে আমায় বল্লে, “পিতা, আমার 
অনুমাতি বনা, আপানি এ কর্ম কেন কল্লেন 2” 
অনুমাত! পিতারে কি কখনো এ সব বিষয়ে 
পুত্রের অনুমাত নিতে হয়? ইচ্ছা করে 

মধুস্দন রচনাবলশ 

দুরাচারের মস্তকচ্ছেদন করে ফেলি? তা তুমি 
কি বল? মন্তি! এরুপ অপমান সহ্য করা 
অপেক্ষা পিতৃপিতামহের জলাঁপণ্ডের লোপ 
করা, আমার বিবেচনায় শ্রেয়ঃ। 

মন্ত্রী । কি সব্বনাশ! মহারাজ, এরুপ 
সঙ্ক্প কি আপনার উপযুস্ত * যে রাজাঁসংহ 
জয়দ্রথ বীরবীধ্যে পান্ডব-রাথদলকে রণমুখে 
পরাভূত করোছলেন, যে বীরপ্রবরকে, বীরধর্ম্ম- 
বাঁহর্ভৃত অনখীতমার্গ অবলম্বন করে ধনঞ্জয় 
যুদ্ধে নিহত করেন, মহারাজের এ প্রস্তাব 
শ্রবণ করে, সেই রাজরথনী জয়দ্রথ অবাধ মহা- 
রাজের স্বগীয় পিতা পর্য্যন্ত সমস্ত রাজার্ধর 
করন্দনধূরান যেন আমার কর্ণে প্রবেশ কচ্চে। 
রাজকুমার অজয় নিতান্ত সুশীল, 'নতান্ত 
ধর্ম্মপরায়ণ, তান যে মহারাজের সাঁহত এরুপ 
উন্মার্গগামী জনের ন্যায় আশম্টাচার করেছেন, 
অবশ্যই এর কোন না কোন নিগৃঢড় কারণ 
আছে। সেই গৃঢ় কারণের অনুসন্ধান করা 
আমাদের সব্বাদৌ উচিত হচ্চে। রাজকুমারী 
শশিকলা তাঁর অগ্রজের সাতিশয় 'প্রয়পান্রী : 
এ অধাঁনের ক্ষুদ্র বিবেচনায়, তিনিই কেবল এ 
অন্ধকার দূর কর্তে সক্ষম। অতএব মহারাজ, 
তাঁকেই স্মরণ করুন ।.স্তীব্াদ্ধ সব্বন্র পার- 
কশীর্ততা; তাতে আবার কুমারী শশিকলা 
স্বয়ং সরস্বতীরুপিণী। 

রাজা । মাল্ত্ি! তুমি উত্তম মন্ত্রণাই দিয়েছ । 
দৌবারিক! 

দৌবারকের প্রবেশ 

দৌবা। মহারাজ! 
রাজা। শশিকলাকে এখানে আসতে বল। 
দৌবা। রাজ-আজ্ঞা শিরোধার্য্য। 

[ প্রস্থান। 
রাজা। এর যে কোন গৃঢ় কারণ আছে, 

তার আর কোনই সন্দেহ নাই । অজয় যেন আজ 
কাল ক্ষিপ্তপ্রায় হয়ে উঠেছে। সে সব্বদা 

বার্তা কাঁহত, কিন্তু কাল একেবারে বাজ- 
গর্জন করে উঠলো । 

ও মহাভারতের জয়দ্রথ প্রসঙ্গের উল্লেখ। বিশেষ করে আঁভমন্যুর মৃত্যুর দিন চক্তব্যহমূখে তাঁর 
রণনৈপুণ্য এবং পরাঁদবস তাঁর মৃত্যুর কথা এখানে বলা হয়েছে। 



' মায়া-কানন 

শাশকলা ও কাণ্নমালার প্রবেশ 

শশ। (গলবস্তে রাজাকে আঁভবাদন 
করিয়া) 'পিতঃ! দাসকে কেন স্মরণ করেছেন ? 

রাজা। বংসে! চিরজীবনী হও। তোমার 
অগ্রজের এ কি অবস্থা? এর কারণ কি কিছু 
জান? ্ 

শশি। 'পিতঃ! দাদা আমাকে প্রাণাঁধক 
স্নেহ করেন, এবং আপন সুখ-দুঃখের সকল 
কথাই অসান্দগ্ধ চিত্তে আমাকে বলেন। তাঁর 

অবগত আছি। কিন্তু তিনি আমাকে সে সব 
কথা ব্যস্ত করতে নিষেধ করেছেন। 

রাজা। বংসে! 'িতৃ-আজ্ঞা অবজ্ঞা করায় 
মহাপাতক জল্মে। ত তোমার এই 'বি*বাস- 
ঘাতকতায় যাঁদ কোন পাপ হয়, তবে সে পাপ 
আমার আশীব্্বাদে দূর হবে। অতএব, তুমি 
নিঃশগুকাঁচত্তে সে সব কথা আমাকে বল। 

শাশ। প্রায় দুই মাস গত হলো, এক দিন 
দাদা মৃগয়ার্থ এক বনে প্রবেশ করোছিলেন। 
একটা বরাহের অনুসরণক্মে, পব্্বতময় কানন- 
প্রান্তে উপস্থিত হন। সেই স্থানে এক 
পাষাণময়ী দেবী-প্রাতমা, আর তাঁর পণণসাল্নাধ 
পুত্পরাশি দেখতে পান। তান হাতপূর্্ণে 
মায়াকাননের নাম এবং দেবী-প্রাতিমার মাহাত্ম্য 
শুনেছিলেন। সেই দিন সেই সময়ে. সূ্য্যদেব 
কন্যা-রাশিতে প্রবেশ করছেন দেখে, তিন ছে 
পুষ্প নিয়ে দেবীর পদতলে যেমন পুম্পাঞ্জাল 

ব্জরধ্বান হলো! আর দেবীর পশ্চাদ্ভাগে 
দুইটি ছদ্মবেশী স্লীলোক দেখতে পেলেন। 
এ দুটির মধ্যে একটি মহৎকুলোদ্ভবা বলে 
প্রতীত হলে তিনি দেবীর সম্মুখে তাঁরে বরণ 
করেছেন। আর প্রাতিজ্ঞা করেছেন যে, তাঁকে বৈ 
আর কোন স্ত্রীকে এ জল্মে বিবাহ করবেন না। 

সেই অবাধ দাদার ভাবান্তর হয়েছে। 
রাজা। (মস্তকে করাঘাত কারয়া) ক 

সব্বনাশ! এত 'দিনের পর এ মহদ্বংশ কি 
সত্যই বিলঃস্ত হলো? 

মন্লী। (সন্রাসে)১ট মহারাজ, এরুপ 
আশঙ্কার কারণ ক? 

রাজা। মাল্ল! তুমি কি জানো না, 
এইরূপ এক .জনশ্রাত আছে যে, এই বংশের 
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কোন রাজা বা রাজকুমার এ বনাধজ্চান্রী 
পাষাণময়ী দেবীকে পৃষ্পাঞ্জলি দিয়ে পূজা 
করলে, অদ্টপব্ব রূপ-গুণশালনী কোন 
রমণশীকে দেখতে পায় সত্য, কিন্তু আত শশঘ্রই 
তাকে সেই অভাগিনীর সহিত শমনগ্হে 
আতিথ্য স্বীকার কর্তে হয়! আর তার সমদ্দয় 
বাসনা চিরাঁদনের জন্য শুচ্ক হয়ে যায়! হায়! 
হায়! অজয় কেন এ মায়াকাননে প্রবেশ 
করোছল!-হা পত্র! বিধাতা তোর ভাগ্যে কি 
এই িখোছিলেন! (দীর্ঘান*বাস পারিত্যাগ) 
কিন্তু দেখ মান্ল! এ রোগের যে নিতান্তই 
ওষধ নাই, তা নয়। এখনো যাঁদ অজয়কে এই 
অসং সঙ্কল্প হতে নিবৃত্ত করা যেতে পারে, 
তা হলে রক্ষা আছে। দেখ মা শাঁশকলা! 
তোমার দাদা যাতে এ বাসনা পাঁরতাগ করে, 
তুমি মা প্রাণপণে তারই চেষ্টা দেখ। 

নেপথ্যে প্রুষোন্ত বরহ-গনত 

এ মা, তোমার দাদা! আহা! কি দুঃখের 
বিষয়! তা আমি আর মন্ত্রী গুপ্তভাবে থাঁক, 
তুমি গিয়ে তোমার দাদার সঙ্গে সাক্ষাৎ কর। 
আর তারে এই প্রাণ-সংহারক, বংশ-নাশক 
সঙ্কল্প হতে নিবৃত্ত করবার জন্যে সাধ্যমতে 
চেষ্টা কর। ভগবতাী বাগ্দেবী স্বয়ং তোমার 
রসনায় আসন পাতুন, তাঁর শ্্ররণে এই 
প্রার্থনা । 

[এক দিক্ দয়া রাজা ও মন্ত্রী, অন্য দিক্ 'দয়া 
শাঁশকলা ও কাণ্চনমালার প্রস্থান। 

দ্বিতীয় অওক 

প্রথম গর্ভঙক 

সিন্ধূনগর; রাজপুরী; রাজসভা 

কতিপয় নাগরিকের প্রবেশ 

প্রনা। মহাশয়! এ ক সত্য কথা যে, 
পণ্টালপাঁত এ নগরে দত প্রেরণ করেছেন 2 আর 
এ বিবাহে তাঁর নাক সম্পূর্ণ সম্মাত আছে ? 

দিব-না। আজ্ঞা হাঁ; দূত মহাশয় গত 
কল্য এখানে উপাস্থত হয়েছেন। শুনোছ, এ 
বিবাহে পন্টালরাজ সব্বান্তঃকরণে অনুমোদন 
করেছেন। 
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তৃ-না। মহাশয়! আপনার সঙ্গে ক দূত 
মহাশয়ের সাক্ষাৎ হয়োছিল ? 

দ্ব-না। না মহাশয়! কিন্তু আমি লোক- 
পরম্পরায় শুনেছি যে, তিনি কল্য সায়ংকালে 
এখানে এসেছেন। 

তু-না। আমাদের মহারাজের কি সৌভাগ্য! 
কারণ, পণ্চালপাঁতির একমান্র কন্যা, "দ্বিতীয় 
সন্তান সন্তাঁত নাই; তান স্বয়ংও এখন বদ্ধ 
হয়েছেন। এ সময়, এ সম্বন্ধ হলে, তাঁর 
স্বর্গরোহণের পর, সন্ধূ ও পণ্সালরাজ্য । 
একন্রীভূত হবে। এইরূপেই ভগবান্ সিন্ধনদ, 
বহুতর নদ-নদীর প্রবাহ সহকারে এত 
প্রবলকায় হয়েছেন। 

প্র-না। মহাশয়! আশা পরম মায়াবনন! 
সূতরাং আমরা সকলেই এইরূপ আশা কার 
বটে। কেন না, আমরা সকলেই মহারাজের : 
শুভানুধ্যায়শ, কিন্তু এ সম্বন্ধে বিলক্ষণ বাধা . 
আছে। 

সকলে। (সসম্দ্রমে) বলেন কি, বলেন কি। 
কি বাধা মহাশয় 2 

প্রনা। জনরবের দগন্তব্যাপী ধান কি 
আপনাদের কর্ণাববরে প্রবেশ করে নাই 2 

সকলে । কি জনরব মহাশয় 2 
প্রনা। আপনারা ক শুনেন নাই যে, এক 

দিন আমাদের বর্তমান মহারাজ, এক বরাহের 
অনসরণপ্রসঙ্গে মায়া-কাননে প্রবেশ করেন। 
আর, সেই কাননে প্রাতষ্ঠিতা পাষাণময়শী বন- 
দেবীর পদতলে পূষ্পাঞ্জীল দিয়ে পুজা 
করেন। 

সকলে । (সকৌতুকে) মহাশয়। তার পর 
ক হলো? 

প্র-না। মহারাজ যেমন বনদেবীর পাদ- 
পাঠে পুষ্পাঞ্জল প্রদান করিলেন, অমনি : 
সম্মুখে সখাঁসাঙ্গনী এক মনোমোহনীকে 
দেখতে পেলেন। তান নরনারী" কি সুর- 
সুন্দরী, তা পরমে*বরই জানেন। 

সকলে । (সবিস্ময়ে) তার পর মহাশয় ? 

মধ,স্দন রচনাবল | 

ব্যতীত অন্য কোন স্ত্কে কখন পত্নীত্বে গ্রহণ 
করবেন না। আমার ভয় হচ্ছে যে, পণন্টালাধ- 
পাঁতর দূতকে ভগনমনোরথে ফিরে যেতে 
হবে। মহারাজ এখন স্বাধীন: কর্তৃপক্ষ কেহই 
নাই; এখন তাঁর স্বেচ্ছাচারী মনকে কে ফেরাতে 
পারে? € 

সকলে। হাঁ এ হলে তো 'বিলক্ষণই বাধা 
বটে! তা যা হোক, মহাশয়! মায়া-কানন 

ক? 
প্র-না। আপনাদের জল্ম এই 'সিম্ধ্দেশে? 

শৈশবাবাধ এখানেই বাস করছেন; তা 
আপনারা মায়া-কাননের নাম শুনেন নাই £ 
এ কি আশ্চর্য! সে যা হোক. পণ্ালাধিপাতির 
প্রদ্তাধে অসম্মত হওয়া নিতান্ত অশ্রেয় 
কার্যা। এখা অতীব প্রাচীন বংশীয় রাজা। 

তৃ-না। (সগব্রে) মহাশয়! আমাদের এ 
রাজবংশকে তবে কি হনীনতর জ্ঞান করছেন ? 
পণ্চালাধপাঁতর পূর্বপুরুষ পাণ্ডবদের 
*বশুর 'ছলেন বটে: আর জামাতৃহতৈষণার 
বশম্বদ হয়ে, স্বীয় তনয়যূগলের সাঁহত 
কুরুক্ষেত্র ভীষণ রণমূখে আপনাকে উপহারী 
করোছিলেন বটে; 'কল্তু আপাঁন কি জানেন 
না যে, আমাদের এই রাজাধরাজের বংশ- 
গৌরব বার-প্রবর জয়দুথ, স্বীয় বাহ্বীর্যো 
এক 'দবস সম্মুখসমরে সমুদয় পাণ্ডবদল 
পরাত্মুখ করেছিলেন 2 পরাদবস ধনঞ্জয় তাঁকে 
বধ করেন বটে: কিন্তু সে কেবল শ্্রীক্ণের 
মায়াকৌশলে। 

প্রনা। যা হোক. এ সম্বন্ধ নিতান্ত 
বাঞ্ছনীয়। বধাতা করুন, তাঁর অনকম্পায়, 
আমাদের রাজকুলরবি পণ্টাল-রাজকুল- 
কমালনীকে প্রফল্লপ করুন। আর আমরা যেন 
তার সুসৌরভে সুখ সন্তোষ লাভ কার। 
যে সরোবরে কমলিনী প্রস্ফুটিত হয়, সে 
সরোবরের শৈবালকুলও তৎসম্পর্কে রম্য কান্তি 

ধারণ করে। 

প্রনা। তাঁকে দেখে মহারাজ একেবারে 
মল্্মুগ্ধপ্রায় এবং তদ্গত-হদয় হয়ে, দেবীর 
সম্মুখে এই প্রাতিজ্ঞা করলেন যে. সেই সুন্দরী । স্বমান্দর পাঁরত্যাগ কচ্ছেন। 

নেপথ্যে তোপ ও যল্ধ্বান 

এঁ শুনুন, মহারাজ রাজসভায় আগমনার্থে 

৭নরনারী- মানবী অর্থাৎ স্বর্গবাসী দেবনারী নয়। 



মায়া-কানন 

নেপথ্যে বন্দীর বন্দনা 
রাজা, মন্ত্রী ও কাঁতিপয় পাশ্বচর বীর পুরুষের 

প্রবেশ 

সকল সভ্য। (উচ্চৈঃস্বরে) মহারাজের জয় 
হউক! মহারাজ চিরাবজয়ী হোন! 

রাজার ম্লান-বঙ্ধনে ধীরে ধীরে সিংহাসনে উপবেশন 

রাজা। সংহাসনে উপবেশন, আর রাজ- 
মুকুট ছিরে ধারণ করা, সাধারণের বিবেচনায় 
পরম সৌভাগ্যের লক্ষণ; এমন কি. এই 'নামত্ত 
শত শত জনপদ যুদ্ধানলে ভস্মীভূত হচ্ছে, 
শত সহম্ম সপাঁণ্ডিত প্রবীণ ব্যান্তি উংকট 
দুক্কৃত সাধন কচ্ছেন, অধিক ক, স্থল- 
বিশেষে, এই সৌভাগ্যলোভে নরাধম্৯ পৃন্্র, 
পতৃহত্যার্প মহাপাপেও প্রবৃত্ত হচ্ছে। কিন্তু 
আমার সামান্য জ্ঞানে, এ সৌভাগ্য প্রার্থনীয় 
নয়: অদ্যকার এ দন আমার জ্ঞানে অশুভ 
দিন। কেন না. যে ইন্দ্রতুল্য পরাক্রমশালী 
রাজেন্দ্র এক দিন স্বকীয় তৈজঃপ্রভাবে এই 
সংহাসন সমলঙ্কৃত করোছিলেন,-যে উন্নত 
শিরোদেশে এক দন এই মুকুট শোভা বিস্তার 
করোছল, সেই মহাপুরুষ আজ কোথায় £ সে 
উচ্চ শর এখন কোথায় ? হায়! মাদশ খদ্যোত 
আজ কি নশানাথের উচ্চাসন আঁধকার করতে 
এসেছে! যা হোক, আমার ন্যায় সামান্য ব্যান্ত 
যে, এ দরব্বহ ভার বহন করতে সা. 
হয়েছে, সে কেবল আপনাদের ভরসায়। 

সকলে । েস্ত উত্তোলনপূক্বক সাহন়াদে) 
মহারাজের জয় হউক! 

প্র-না। টৌদ্বতীয় নাগাঁরকের প্রীতি 
জনান্তিকে) মহাশয়! দেখলেন, আমাদের 
মহারাজের কি সশীলতা! কি অমায়কতা! 
কি মিম্টভাষতা ! যৌবনারম্ভে যাঁরা ঈদৃশ উচ্চ 
পদ প্রাপ্ত হন, তাঁরা প্রায়ই গৌরবে ফেটে 
পড়েন। তা দেখুন শাণ্ডিল্য মহাশয় ! এ রাজার 
রাজ্যে প্রজার যে কত মত সুখলাভ হবে, তা 
এখন বর্ণনা করে শেষ করা যায় না। 

দ্ব-না। (জনান্তিকে) পরমেশ্বর তাই 
করুন! মহাশয়! রক্তের বড় গণ, প্রাচীন রন্ত 
অমৃতধারাবং। অমর করে না বটে. কিন্তু 
হাদয় মধুময় করে। 

মন্ত্রী । ,ধর্মাবতার! গত কল্য পণ্টালাঁধ- 
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পাঁতর দূত এ রাজধানীতে উপাঁষ্থত 
হয়েছেন! তাঁর যথাঁবাঁধ আতথ্য করা হয়েছে। 
এখন "তীন প্রার্থনা করেন, মহারাজ তাঁর 
বন্তব্য শ্রবণ করেন। 

রাজা । আচ্ছা, দৃতপ্রবরকে এ সভাতে 
আহ্বান করা হোৌক। পণ্ালপাঁত আমাদের 
নিতান্ত আত্মীয় । 

| মল্লীর প্রস্থান। 
রাজা। ধনঞ্জয়! আগামী প্রাতঃকালে, 

আমি মগয়ার্ে বাহর্গত হব। বল দোঁখ, 
কোন্ বনে মগয়া ব্যাপার সম্পন্ন 
হতে পারে? এ দেশে এমন একাঁটও বন নাই, 
যা তোমার অজাঁনিত। 

ধন। ধম্মাবতার! এ আপনার অনঃগ্রহ 
মান্র। এ দাস কল্য মহারাজকে এমন এক 
অরণ্যানতে লয়ে যাবে, যেখানে মহারাজের ও 
বীরবাহুও শর ক্ষেপণেশ্ক্লান্ত হবে, সন্দেহ 
নাই। 

দূতের সাঁহত মল্তীর পুনঃপ্রবেশ 

দুত। মহারাজের জয় হৌক্! এ ক্ষুদ্র 
ব্রাহ্মণ পণ্চালরাজের প্রোরত দূত; মহারাজকে 
আশাীব্্বাদ করছে। 

রাজা। (প্রণামপূব্বক সাঁবনয়ে) বসতে 
আজ্ঞা হোক্। 

দূত। (উপবেশন কারয়া) মহারাজ! 
আমার প্রভু পণ্টালাধিপিতির গুণকীর্তন 
অবশই আপনার কর্ণ গোচর হয়েছে। 

স্জা। পণ্টালপাঁতি আমাদের পরমাত্মীয়; 
তাঁর শুরুতর বশঃ-জ্যোৎস্না, ভগবান্ 
রোহণপাঁতির কিরণজালব এ ভারতরজ্য 
সূদীপ্ত করেছে! অতএব তাঁর পাঁরচয় আমাকে 
দেওয়া বাহুলামান্র। তা সে রাজচক্রবন্তর্ঁ, কি 
উদ্দেশে আপনাকে এ ক্ষদ্র নগরে প্রেরণ 
করেছেন ? 

দৃূত। মহারাজ! আপান কি অবগত নন 
যে, আপনার স্বগা্য় পিতা বৃদ্ধ মহারাজ, 
রাজকুমার শ্রীমতী শাশমুখীর সাহত আপনার 
শুভ সম্বন্ধ সংঘটন সংকলেপে আমাদের 
মহারাজের নিকট প্রস্তাব করেছিলেন? এ 
প্রসঙ্গে আমাদের মহারাজ পরমাপ্যায়িত হয়ে 
সব্বান্তঃকরণে অনুমোদন করেছেন। সুতরাং 
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এ 'িবষয়ের ইতিকর্তব্যতা এখন আপনাকেই 
ধ্থর কর্তে হবে। ধম্মাবতার! আপাঁন 

মঙ্গল করুন! 
রাজা। (স্বগত) কি বিপদ! যে প্রচণ্ড 

বাত্যার ভয়ে আম স্বীয় হদয়রূপ তরণণীকে 
ব্গ্রভাবে ক্লাভমুখে পারিচালন করোছিলেম, 
সেই বাত্যা যে সহসা আরম্ভ হলো! হে 
হৃদয়! তুমি শান্ত হও । বরণ এ রসনা স্বহস্তে 
ছেদন করে, শৃকরমণ্ডলশীকে উপহার 1দব, 
তথাঁপ একে কখনই অঙ্গীকারভঙ্গজন্য 
দোষস্পূন্ট হতে দেব না। শাঁশমুখী আবার 
কে? সে ত আর আমার মনোমাল্দরের নিত্য 
পৃজ্য দেবতা নয়? প্রেকাশ্যে) দূত মহাশয় ! 
আমার স্বগর্য় জনক যে এরুপ প্রস্তাব 
করেছিলেন, তা আমি লোকমুখে শ্রুত আছি। 
কিন্তু যখন তানি এরৃপ প্রসঙ্গ করোছলেন, 
তখন তাঁর মনে এ ভাবের উদয় না হয়ে 
থাকবে যে দেব ও 'পতৃগণ তাঁকে এত শগঘ্ব 
স্বর্গধামে আহ্বান করবেন। 

দুূত। (সবিস্ময়ে) মহারাজ, এরুপ আজ্ঞা 
কেন কচ্ছেন? 

রাজা। আপাঁন বৃদ্ধ ও পণ্ডিত ব্যান্ত, 
বাশেষতঃ নীতিজ্ঞও বটেন। আপাঁন কি 
জানেন না যে, যে ব্যান্ত প্রকৃত প্রস্তাবে 

হওয়া উচিত। আমার এই ইচ্ছা যে, স্বীয় সুখ- 
বাসনা বিস্মৃত হয়ে, প্রকীতিপুঞ্জের সব্বাঙ্গীণ 
সখান্বেষণ কারি। 

দূত। মহারাজ! এ সকল তপস্বী ও 
উদাসীনের কথা। পূব্রের কত শত রাজর্ষি 
এই ভারতভূমিতে অবতীর্ণ হয়েছেন। কিন্তু, 
তাঁদের কেহই ত মহারাজের ন্যায় এরূপে 
সাংসারক সুখভোগে বিমুখ হন নাই? 

রাজা। দূত মহাশয়! সকলের মানাঁসক 
প্রবৃত্ত একরূ্প নয়। আকাশে অগণ্য 
তারকারাঁজ বিরাজ কচ্চে; কিন্তু, সকলেই তো 
সমকায় নয়। খনিগভে অসংখ্য মণি আছে: 
শিক সকলেরই তো সমমূল্য ও সমজ্যোতি নয়। 

মধুসূদন রচনাবল?ী 

অন্য অন্য রাজার্ধরা যে পথগামী হয়েছেন, 
, আম যে সেই পথেই গমন করবো, এও বড় 

ধদ্বতশয় পরশীক্ষত অবতার । বিধাতা আপনার যুক্তিযুস্ত হচ্ছে না। 
দূত। (গাত্রোখানপূর্বক কিন্সিং সরোষে) 

তবে কি মহারাজের এই ইচ্ছা যে, বিকুম- 
কেশরা পণ্চালেন্দ্রের সাঁহত এ সম্বন্ধ-বন্ধন না 
হয়? 

মন্ত্রী। দূত মহাশয়! আসন গ্রহণ করুন! 
এ সকল এক দিনের কথা নয়। মহারাজের 
আতি অল্প বয়স; বাল-স্বভাব-সহজ মানাঁসক 
চাণ্টল্য, এখন সম্যক্ িববেচনা আয়ত্ত হয় নাই। 
আপাঁন বসুন । 

প্রনা। (দ্বিতীয় নাগারকের প্রাত 
জনান্তিকে) কেমন মহাশয়, শুনলেন তো? 
এখন বলুন, জনরব সত্য কি মিথ্যাঃ আপাঁন 
দেখবেন, এ বিবাহ কখনই হবে না। লাভে 
হতে কেবল মহারাজের শন্রুদলমধ্যে অতঃপর 
পণ্চালপাঁতও একজন গণ্য হবেন। সে যা 
হোক্, এ বুড়ো দূত বেটার কথায় গা জবলে 
ওঠে। ও*র রাজা বিবূমকেশরী! যাঁদ যুদ্ধ 
সংঘটন হয়, তবে তখন বিব্মকেশরণীর পরাক্কম 
দেখা যাবে। 

তৃ-না। ঈদৃশ সহদয় রাজার জন্যে কোন্ 
বীর পুরুষ, রণ-দেবীর সম্মুখে স্বীয় জীবন 
বালস্বরূপ প্রদান কত্তে কাতর হবে2 কিন্তু 
এখন চুপ করুন, শুনি, মহারাজ কি উত্তর দেন। 

রাজা। পণ্0ালাধরাজকে আমি পিতৃস্থানে 
গণনা কাঁর। সুতরাং তাঁর দ্যৃহতার পাণিগ্রহণ 
বোধ হয়, আমার পক্ষে বিধেয় নয়। 

দূত। মহারাজ! আপনি বিজ্ঞচ্ড়ামাণ! 
পিতৃস্থলে একজনকে গণনা কাঁর বলে যে, তাঁর 
কন্যার পাণিগ্রহণ করা অনুচিত, এ কথা 
আপনার সমযোগ্য নয়। €েরযোড় করিয়া) 
মহারাজ! এ অধানের বাঞ্চা এই যে. আপাঁন 
পণ্চালপাঁতিকে প্রকৃতর্পে 'পিতৃস্থানে স্থাপন 
করুন! *বশুর যে শাস্ানৃসারে পিতৃবৎ পুজ্য, 
তা মহারাজের আঁবাদত নয়। এ সম্বন্ধ 
সংঘটন হলে, উভয় রাজ্য সুখ-সন্তোষে 
পারপূর্ণ হবে। আর মহারাজের শন্লুরাজ্য 
খান্ডবের ন্যায় ভস্মীভূত হয়ে যাবে ।* 

*খাণ্ডব- মহাভারতের অর্জুনের বীরত্বে আশ্ন খাণ্ডব বন দাহন করোছলেন। 



মায়া-কানন 

রাজা। (ঈষৎ বিকৃত স্বরে) এ বিষয় এত 
শীঘ্র শীঘ্র 'স্থর হতে পারে না। আপাঁন 
মল্লিবরের সাঁহত এ সম্পর্কে পরামর্শ করুন! 
দেখুন, মান্মবর! দূত মহাশয়ের আতথ্য- 
কার্যে যেন কোনরূপ ন্ুটি না হয়। 

মন্ত্রী । রান্ত-আজ্ঞা শিরোধার্য্য। 

দৌবারকের প্রবেশ 

দৌবা। মহারাজের জয় হৌক! মহারাজ! 
[তিন জন নগরবাসী একটি যুবতী স্ত্রীর 
সাঁহত রাজদ্বারে উপাঁস্থত হয়েছে৷ তার মধ্যে 

যে ব্যান্ত সকল অপেক্ষা প্রান, সে বলে 
মহারাজের নিকট তার ক নাঁলশ আছে। 

রাজা। আচ্ছা, তাদের রাজসভায় জানয়ন 
কর। 

দৌবা। যে আজ্্া মহারাজ! 
[ প্রস্থান। 

রাজা। মন্তিবর! এ কি ব্যাপার? যুবতী 
স্লীলোক রাজদ্বারে উপাস্থত; এ ত সামান্য 
ব্যাপার না হবে! 

মন্ত্ী। বোধ হয়, রাজসন্বিধানে বচারার্থঁ 
হয়ে এসেছে । আপাঁন ধর্ম-অবতার; আপনার 
সমীপে কুলকামনীরাও সাহস করে উপস্থিত 
হতে পারে। 

একটি যুবতী স্তীলোকের সাঁহত তন জন 
পুরুষের প্রবেশ 

বৃদ্ধ। মহারাজের জয় হোৌক! মহারাজ! 
আম নিতান্ত বিপদগ্রস্ত; এই যে কন্যা, 
এ আমার একমান্র সন্ততি; এই যুবকদ্বয় 
ইহার পাঁণগ্রহণার্থা। আমার ইচ্ছা এই যে, 
এ মদন নামক যুবকের সহিত আমার কন্যার 
বিবাহ হয়; কেন না, ইটি আমার সখাপ্র। 
কিন্তু, এই নাসংহ নামক যুবা, আমার 
অনাভমতে কন্যাকে গ্রহণ কন্তে সব্বদাই 
সচেষ্ট। মহারাজ! আমি একজন ক্ষুদ্র ব্যন্তি 
বটে, কিন্তু রাজার্য ভীম্মকের ৮১; অবস্থা 
আমার ভাগ্যে ঘটেছে। এ দিকে চেদীশ্বর 
[শশুপাল, ও দিকে দ্বারকাপাঁত শ্রীকৃফণ। 

৩৬৯ 

আম মহা সগ্কটে পড়ে রাজসাল্নধানে এসোছি, 
মহারাজ বিচার করুন। 

রাজা। গোত্র ও অর্থ বিষয়ে এ উভয়ের 
কোনরূপ ন্যনাধক্য আছে কি না? 

বৃদ্ধ। না মহারাজ! উভয়েই সৎকুলোদ্ভব, 
_উভয়েই এশবর্যাশালশী। কিন্তু, এই মদন 
আমার পরম প্রয়পান্র! 

মল্লী। (সহাস্য বদনে) আরে তুমি তো 
আর বিবাহ কন্তে যাচ্চ না! 

রাজা। দেখুন মহাশয়, আপনার কন্যাঁট 
যাঁদ যৌবনসাীমায় পদার্পণ না কত্তেন, তা 

হলে দেঁশাচারমতে আপনার যেমন ইচ্ছা, তেমাঁন 
পান্নে কন্যাটকে সমর্পণ করা আপনার 
সাধ্যায়ত্ত হতো; কিন্তু, এখন, এর হিতাহিত 
বোধ বিলক্ষণ জন্মেছে; এ অবস্থায় এর 
স্বাধীন মনোবাৃত্ত পাঁরচালনে বাধা দেওয়া, 
বোধ হয় সঙ্গত নয়। ধন্যাটর নাম কিঃ 

বদ্ধ। মহারাজ! এর নাম স_ভদ্রা। 
রাজা। ভাল সূুভদ্রে! বল দোখ, এই 

উভয় যুবকের মধ্যে তুম কাকে মনোনীত 
করেচ ? 

সুভ। (লজ্জাবনত মূখে অবাস্থাত) 
রাজা। দেখ বাছা, আম দেশাধিপাঁতি; 

আমাকে লঙ্জা করা তোমার উচিত নয়। 

াবশেষতঃ তোমার মনের ভাব যাঁদ ব্যস্ত না কর, 
তবে আমি কখনই যথার্থ বিচার কর্তে পার 
না। আর নিশ্চয় জেনো, এ অবস্থায় যাঁদ 
আঁবচ ন হয়, তাতে তোমার যত ক্ষাত, এই 
তোম;7 সঙ্গীদের কাহারই তত ক্ষাতর 
সম্ভাবনা নাই। অতএব, বাছা, লজ্জা পারত্যাগ 
করে আমার প্রশ্নের উত্তর দাও। 

সভ। (মস্তক অবনত কাঁরয়া মদুস্বরে) 
মহারাজ! মদনকে আম আপন সহোদরস্বরৃপ 
জ্ঞান কাব। 

রাজ।। ক বল্লে বাছা? 

নাঁসং। ব্যেগ্রে অগ্রসর হইয়া) মহারাজ! 
ইনি বলেন, মদনকে সহোদরস্বরূপ জ্ঞান 

করেন। 
রাজা। (বৃদ্ধকে সম্বোধে কারয়া) 

৮১) কৃফপরণ রূকিণীর পিতা । মধুসুদনের “দ্বারক্ানাথের প্প্রাত রুক্ণী” পত্র “বৌরাঞ্গনাকাব্য”) 



৩৬ 

শুনলেন তো মহাশয়! আপনার কন্যা, মদনের 
সহিত পারণয়প্রার্থনী নন। 

মদ। মহারাজ! সুভদ্রা ত স্পম্টরূপে 
কিছুই বল্লেন না। অতএব এ সিদ্ধান্ত মহা- 
রাজের সমুচিত হচ্ছে না। 

মন্তী। (সহাস্য মুখে) তুমি ত দেখাছ 
বিলক্ষণ পশ্ডিত! মদনকে আম সহোদরস্বরৃপ 
জ্ঞান কার, এ কথাতে ক 'কছ স্পম্ট বুঝতে 
পারছো নাঃ সহোদরকে কি কেউ কখন বিবাহ 
করে থাকে ? 

রাজা। আর দ্বন্দে ফল ক? (বৃদ্ধের 
প্রাতি) মহাশয়! আপিন কন্যাঁটি নাসংহকে 
অর্পণ করুন। বেগবত স্রোতস্বতীর গাঁত 
আর স্বাধীন মনোবাত্ত রোধ কন্তে প্রয়াস 
পাওয়া অনুচিত। আদৌ তাতে কৃতকার্য্য 
হওয়া দুঃসাধ্য: যাঁদ বা কল্টেশ্রেন্ঠে কথাণ্ং 
কৃতকাধ্য হওয়া যায়, তবু তাতে সাংসারক 
আনিম্ট বই ইন্টলাভের সম্ভাবনা নাই। 

নৃাসং। (উচ্চৈঃস্বরে) মহারাজের জয় 
হোক! 

রাজা । দেখুন মাল্লবর! রাজকোষ হইতে 
দশ সহমত সুবর্ণমুদ্রা এই কন্যার যোতুকের 
স্বরূপ প্রদান করবেন। 

নাসং। মহারাজের জয় হোক, মহারাজ, 
আপাঁন স্বয়ং বৈবস্বত মনু। 

নেপথ্যে বন্দীর গীত ও মাধ্যাহ্ক বাদ্য 

মন্তলী। বেলা দুই প্রহর প্রায়। অতএব, 
এক্ষণে সভাভঙ্গের অনুমাত হোক। 

রাজা। আচ্ছা, এখন সকলে স্বস্থানে 
প্রস্থান করুন। 

সকলে । (আহনাদ সহকারে উচ্চৈঃস্বরে) 
মহারাজ চিরাঁবজয়শী হোন! মহারাজ কি 
সক্ষম বিচারক! আর দাতৃত্বে কর্ণ অপেক্ষাও 
আঁধক। 

| মন্ত্রী ও মদন এবং বৃদ্ধ নাগাঁরক ব্যতাঁত 
সকলের প্রস্থান। 

মদ। (সরোষে) মন্ত্রী মহাশয়! একে কি 
সূক্ষ্ম বিচার বলেঃ কি অন্যায়! 

মন্ত্রী। কেন? অন্যায় ক হলো? 
মদ। যে স্তীলোকের উপর আমার 

সম্পূর্ণ অনুরাগ. মহারাজ তাকে অন্যের হস্তে 
সমর্পণ কল্লেন, এ কি সম্পূর্ণ অন্যায় নয় 2 

মধুসূদন রচনাবলী 

মন্ত্রী । (হাস্য মুখে) তোমার ত বিলক্ষণ 
বুদ্ধি দেখাছ! তোমার যে স্ত্রীর উপর অনুরাগ 
হবে, তুমি তাকেই চাও না কিঃ 

মদ। (বৃদ্ধ নাগরিকের প্রীতি) মহাশয়, 
আপানি যে চুপ করে রইলেন ? 

বৃদ্ধ। বাপু, আমি আর, ক বলবো 
বল! মহারাজ যে বিচার কল্লেন, তা তো 
অন্যায় বলে বোধ হচ্চে না। দেখুন মন্ত্রী 
মহাশয়, আমাদের মহারাজ কর্ণতুল্য বদান্য। 
দশ সহস্র সবর্ণমুদ্রা যৌতুক দেওয়া বড় 
সামান্য কথা নয়! ঈশবর-প্রসাদে মহারাজের 
সব্ব্ন মঙ্গল হোক! 

মদ। (সক্লোধে) আপাঁন দেখাঁচি অর্থ- 
পিশান্ড! মনুষ্যের হদয়ের প্রাত দক্পাতও 
করেন না। 

মল্লী। হা! হা! হা! ভাই, এ কথাটি যে 
তোমার মূখে শুনবো, একবারও এরূপ আশা 
কার নাই। তুমি কি ভাই অন্যের হৃদয়ের 1দকে 
দৃকৃপাত করে থাকো? তা যাঁদ কর, তবে, 
এ ভদ্রলোকের কন্যাটকে তার অনিচ্ছায় 
কেন বিবাহ করতে চাও? তার কি 
হদয় নাই? তা এখন নিজালয়ে গমন কর। 
মহারাজের যে বিচার হয়েছে, তা সকলেরই 
1শরোধার্যয। 

[ বৃদ্ধ ও মদনের প্রস্থান। 

মন্নী। (স্বগত) যাঁদ মহারাজ পণ্টাল- 
পাঁতর তনয়ার পাণিগ্রহণ না করেন, তবে 
দেখাঁচ, এই সম্ধুদেশ অশান্ত-কণ্টকময় 
দুর্গম দুর্গস্বরূপ হয়ে উঠবে। মহারাজ যে 
কার নিমিত্ত এর্প উন্মত্তপ্রায় হয়েছেন, তার 
সন্ধান করা নিতান্ত আবশ্যক । তা যাই দোখ, 
রাজনান্দিনী শশিকলা কি পরামর্শ দেন। আর, 
অরুন্ধত দেবীও এ বিষয়ে কোন প্রকার 
সাহায্য কল্লেও কত্তে পারেন। এ সকল 
বিষয়ে স্ীলোকেরি পাশ্ডিত্য আঁধক। কিন্তু 
তপাস্বনশ যাঁদ কোন উপায় কন্তে পান্তেন, তা 
হলে এত দিন অবশ্যই আমাকে সংবাদ 
দতেন। এ বষয়ে এখন একমান্ন সংপথ 
দেখতে পাচ্চি। কিন্তু, রাজনান্দিননর আঁভপ্রায় 
না হলে সে পথগামী হওয়া অশ্রেয়। অতএব, 
একবার তাঁর নিকটে যাই। 

[ মল প্রস্থান । 



মায়া-কানন 

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক 

শাঁশকলা ও কাণ্টনমালা আসীনা 

শাশ। দাদা আজ সবে প্রথমে রাজ- 

৩৬৩ 

। সকাল সুসম্বাদ। মহারাজ, আজ নিজগন্ণে 
 প্রজাবর্গ ও সভাসদৃমণ্ডলণীকে প্রায় বিমোহিত 
করেছেন। এমন কি. আজ আমরা যাঁদ এই 

সিংহাসনে উপুবেশন করেছেন। জানি না, তাঁর ৷ 
ব্যবহারে প্রজাবর্গ সন্তুষ্ট কি অসন্তুষ্ট 
হয়েছে। 

কাণ্চ। সাঁখ! তোমাকে সে চিন্তা কন্তে 
হবে না। কেন না. মহারাজের ন্যায় সুশীল, 
মস্টভাষী, বিনয়ী আর সদৃগুণান্বিত কি 
আর দুটি আছে ? 

শাশ। তা সত্য বটে; কিন্তু সাঁখ! 
সম্প্রতিকার ঘটনা সকল মনে পড়নে, মন 
নিতান্ত চণ্চল হয়। হায়! আমার দাদা কি 
আর সে দাদা আছেন! কাণ্ুন! কি অশুভ 
ক্ষণেই যে তান এ পাপ মায়া-কাননে প্রবেশ 
করেছিলেন, তা আর বলবার নয়! 

নগরপ্রাচটর ভগ্ন কার, তা হলেও, প্রজার 
প্রভৃভন্তিস্বর্প এরূপ এক সনদ প্রাচর এ 
নগর বেষ্টন করেছে যে, স্বয়ং বজ্রপাণির 

, কঠোর বজুও তা ভেদ কত্ত কুশ্ঠিত হবে। 
শীশ। (সাহনাদে) এ পরম শুভ সম্বাদই 

 বটে। ভাল, মন্ত্রী মহাশয়! পণ্গালের দূতের 

(দীর্ঘ: 
নিশ্বাস পারত্যাগ) হে নির্দয় বিধাতঃ! তুমি. 
কি এত দিনের পর সত্য সত্যই এ রাজকুলের 
সুবর্ণদীপ নিব্বাণ কত্তে বাহু প্রসারণ 
কচ্চো। শুনেছি যে, পণ্টালাধপাতি দূত এ 
নগরে আগমন করেচেন। কে জানে, দাদা তাঁর 
প্রস্তাবে কি আভিপ্রায় প্রকাশ করেচেন! তাঁর 
প্রস্তাবে অসম্মত হলে যে শেষে কি উৎপাত 
ঘটবে, তা মনে কল্েও ভয় হয়। 

কাণ্চ। এ যে মল্তী মহাশয় এ ?দকে 
অ।সচেন। ও"র কাছে সকল সংবাদই পাওয়া 
যাবে এখন । 

মল্মীর প্রবেশ 

শাশ। মন্ত্রী মহাশয়! প্রণাম করি। 
মন্তী। রাজনান্দীনি! চিরজশীবনী ও চির- 

সাঁখনী হোন। 
শাশ। কাণ্চটনমালা! শীঘ মন্ত্রী মহাশয়কে 
বসতে আসন দাও। 

আসন প্রদান 
মন্ত্রী মহাশয়! বসতে আজ্ঞা হোক। আর: 

আঁজকার রাজসভার সম্বাদ কি বলুন পোঁখ। 
মল্লশ। (উপবেশন কাঁরয়া) রাজনান্দনি ! 

১ সন্দশশনে- সাক্ষাং উদ্দেশে । 

প্রস্তাবে, দাদা কি আভিপ্রায় প্রকাশ করেছেন ? 
মন্ত্রী । মধুরসে তিভ্ত নিম্বরস ঢালা 

উচিত নয়। তথাঁপ, সে কথা আপনার গোচর 
করা নিতান্ত আবশ্যক । সেই কারণেই, আমার 
এ সময়ে আপনার সন্দর্শনেই আসা। আপনার 
অগ্রজ পাঁরণয় প্রস্তাবে কোন মতেই সম্মত 
নন। রাজনান্দীনি! আশঙকা হচ্চে যে, ভাবষ্যতে 
এ শবষয়ে কোন না বেন অমঙ্গল সংঘটন 
হওয়ার এই পূর্বসূচনা। 

শাশ। (সাঁববাদে) আঁমও এই ভেবে- 

' শছলেম। আম যে দাদাকে কত সেধোছ, তা 
আপান জানেন। 'কন্তু, তাঁর সে স্বপ্ন. তান 
কোন মতেই িস্মাত হতে পারেন না। মন্রী 
মহাশয় । আপনার কি বি*বাস হয় যে, তিনি, 
এ পাপ কাননে কোন নরনারীকে দেখেছেন ? 

মল্লী। কে জানে রাজনান্দীন! হয় তো. 
কোন সুূরকামিনন বনাবহারার্থে সেদিন এ 
উপবনে উপাঁস্থত ছিলেন ! মহারাজ যে 'চন্্রপট 

। এপন্দেচেন, তা দেখলে তাই প্রতায় হয়। 

ৃ 

[বধ। ঠা তেমন রূপ কোন মানবীকে দেন না। 
সে যা হোক আমাদের এখন এই কর্তব্য যে, 
এ বিষয় ভালরূপে অনুসন্ধান করি। যাঁদ সেই 

। সুন্দরী সত্যই মানবী হন, তবে তিনি 
৷ ীনঃসন্দেহ এই নগর-নবাঁসনী হবেন। 
' কেন না, দূর দেশ হতে তেমন কুলবালা যে 
এ কনে আসবেন, এ বড় সম্ভব নয়। 
৷ অতএব, আমার ইচ্ছা এই যে, আমি আপনার 
নামে এই ঘোষণা নগরমধ্যে প্রচার করি, 
আপাঁন আগামী কল্য সায়ংকালে এক ব্রত 
করবেন। সেই ব্রত উপলক্ষে, এ নগরবাসনী 
যত কুমারী আছেন,ঁক ব্রাহ্মণ, ক ক্ষান্রিয়, 
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কি বৈশ্য, কি শুদ্র, যে কোন জাতিই হোন, 
সকলকেই কল্য সায়ংকালে, সিন্ধুনদীতীরস্থ 
বিলাসকানন নামক পুল্পোদ্যানে আগমন কন্তে 
হবে। যাঁদ এঁ কন্যা এ নগরে থাকেন, অবশ্যই 
এ আহবানে তিনিও রাজপুরে আগমন কন্তে 
পারেন। আর, যাঁদ এ উপায়ে তাঁর সন্দর্শনের 
অপ্রাপ্তি ঘটে, তা হলে, আপানি নিশ্চয় 
জানবেন যে, আপনার অগ্রজ যা দেখোছলেন, 
সে তৃষাতুর পাঁথকের মনোমোহিনী মরাঁচিকা 
মাত! তা আপাঁন এতে কি বিবেচনা করেন? 

শশি। মন্ত্রী মহাশয়! আমার বিবেচনায়, 
এ আতি 'বাহত উপায়। বিশেষতঃ এটি যখন 
আপনার আভিমত, তখন আর আমার মত 
গ্রহণের অপেক্ষা কি? 

মন্লী। ান্লোখানপূব্বক) রাজকুমার! 
চিরজশীবনী হোন! 

শাশ। দুরল্ত যম, আমাঁদগকে সম্প্রাত 
যে গুরুজনে বাণ্চিত করেছে, আপাঁন এক্ষণে 
তাঁরই স্থলাভিষিস্ত। তা দেখবেন, আমার 
দাদার যেন কোন অমঙ্গল না ঘটে! (রোদন) 

মন্ত্রী । রাজনান্দান! এ কি? আপনি শাল্ত 
হোন। বিধাতা আছেন। 1তাঁন অবশ্যই এর 
প্রাতকার করবেন। আর এ আশাীর্্বাদকের যা 
সাধ্য, এ তা প্রাণপণে করবে। চিন্তা দক? 
এক্ষণে আশীব্বাদ করি, বেলাটা আঁধিক 
হয়েছে; এখন বিদায় হই। 

[ মন্ত্র প্রস্থান। 

শশি। শুনলি তো কাণ্খনমালা! দাদা কি 
তবে যথার্থই উন্মত্ত হলেন? এ বিপদে কার 
কাছে যাই, কার শরণাপন্ন হই, তা ভেবে 'স্থর 
কত্তে পার না। (রোদন) 

কাণ্। প্রিয় সাঁখ! তুমি এত উতলা হলে 
কেন? শুনলে না, মান্তিরওর কি বল্লেন 2 
বিধাতা আছেন। তা এখন এসো, বেলা 
হয়েছে: স্নানাদ করবে চলো। 

শাশ। সাথ! আমি কি এমন ভাইকে 

হারাব! (রোদন) 
কাণ। হস্ত ধারণ করিয়া) এসো সাঁখ, 

এসো। 
[ উভয়ের প্রস্থান। 

১০ বাওয়া-_বাবা; ম্তাবিকৃত উচ্চারণ । 

মধুসূদন রচনাবলী 

ভূতীশয় গর্ভাঞ্ক 

রাজপথ 

ঢুলশী ও প্রমন্তভাবে বিজ্ঞাপনী-হস্তে মধুদাসের 
প্রবেশ 

মধু। ব্যাটা জোর করে বাজা॥৷ 

কাঁতিপয় নাগারকের প্রবেশ 

প্রনা। কি হে মধুদাস! তোমাকে যে 
মধূরসে পাঁরপূর্ণ দেখছ, বৃত্তান্তটা কি বল 
দেখি? 

মধু । আরে বাওয়া!১০ ভ্রমর কি কখনো 
মধুশূন্য পেটে থাকে? নতুন রাজার 
মগ্গলাত্ আজ কিছ মধুপান করে দেখা 
গেল। 

ছদ্ব-না। তোমার হাতে ও কি? 
মধু । চেশচয়ে বাজা। (উন্মত্তভাবে 

বিজ্ঞাপনী পাঠ) হে সম্ধুনগরনিবাসী 
জনগণ! রাজনান্দিনী শাশকলার এই নিবেদন 
গ্রহণ কর। যাঁর গৃহে কুমারী কন্যা আছে,_ 
ক ব্রাহ্মণ, কি ক্ষত্রিয়, কি বৈশ্য, কি শুদ্র, যে 

আগামাঁ কল্য সায়ংকালে রাজপুরতে প্রেরণ 
করবেন। ঢ্ীলর প্রাতি) বাজা বেটা, জোর 
করে বাজা। 

দ্িব-না। ওহে মধু! এর অর্থ কি? 
মধু। (হাস্য কাঁরতে কারতে প্রমত্তভাবে) 

হতো। রাজারা দেশদেশান্তর হতে স্বয়ম্বর- 
সভায় উপাঁস্থত হতেন। কিন্তু, এ ঘোর 
কলিকালে, পুরুষের স্বয়ম্বর হয়। বোধ করি, 

ভাই যাঁদ সুন্দরী মেয়ে থাকে, পাঠিয়ে দিও! 
ভগ্ন থাকে ত আরো ভালো! 

দ্ব-না। প্রথম নাগারকের প্রাতি 
জনান্তিকে) বেটা জাতিতে চণ্ডাল, 

বেটার কথা শুনলেন? ইচ্ছে করে, বেটাকে 
জুতো মেরে লম্বা করে দিই। দূর 
হোক, এখান থেকে যাওয়া যাক। এ 
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মাতাল বেটার সঙ্গে কথাবার্তা কওয়া অপমান 
আমন । 

[ নাগাঁরকগণের প্রস্থান । 

মধু । আরে ঢুল, জোর করে বাজা । 

[ ঘোষণাপন্র পাঠ কাঁরতে কারতে ও ঢোল বাজাইতে 
বাঙ্কাইতে মধুদাস ও ঢুলীর প্রস্থান । 

তৃতীয় অঙ্ক 
প্রথম গরভাঙ্ক 

সিন্ধুনগর, সিন্ধুতীরে অরুল্ধতশর আশ্রম 

অর,্ধতী আসাীনা, সুনন্দার প্রবেশ 

সুন। ভগবাঁত! আপনার শ্্রীচরণে* প্রণাম 
কার; আশীব্বাদ করুন! 

অরু। বংসে! 1বধাতা তোমাকে দীর্ঘ- 
জশীবনী' করুন! সম্বাদ কৈ? 

সুন। ভগবাঁত! আপাঁন ক আজকের 
সম্বাদ শুনেন নাই ? 

অরু। কি সম্বাদ বসে? 
সুন। রাজনন্দিনন শাঁশকলা, নগরমধ্যে 

এই ঘোষণা প্রচার করেছেন যে, আগামনী কল্য 
সায়ংকালে, তিনি এক মহাবত করবেন। 
এ নগরে যত কুমারী আছে-_কি ব্রাহ্মণ, কি 
ক্ষান্রয়, কি বৈশ্য, কি শূদ্র, সকলকেই সেই ব্রত 
উপলক্ষে রাজপুরীতে উপস্থিত হতে শপ্ব। 
তা আমাদের প্রাতি আপনার কি আজ্ঞা ? 

অরু। বংসে! যে রাজার আশ্রয়ে বাস কর, 
_ যার প্রতাপে ধন মান প্রাণ সকলই রক্ষা হয়, 
সেই রাজার বা রাজপাঁরবারের আজ্ঞা অবহেলা 
করা নীতাবরুদ্ধ ও অশ্রেয়স্কর।৯১ 

সুন। যে আজ্ঞা ভগবাতি! তবে, আমার 
প্রিয় সখীকে সে স্থলে কি বেশে যেতে আজ্ঞা 
করেন ? 

অরু। ক্ষেণেক চিন্তা করিয়া) কেন? যে 
বেশে ভদ্রঘরের কন্যারা যায়, তিনিও সেই 
বেশে যাবেন। 

সুন। তা হলে ক আমাদের গুপ্ত ভাব 
আর থাকবে? ভগবাঁত! গান্ধার দেশ পরিত্যাগ 
করবার সময় আমরা পপ্রয় সখাঁর বহুমূল্য 
সপ ৮ শি শশী শিশ্পিশীশীশপী শশা শি তি পা 

৯১ আশ্রেয়স্কর_ অকল্যাণজনক। 

৩৬৫ 

বহূতর বস্ত্রাদ ফেলে এসোছ। এখন যা কিছু 
সঙ্গে আছে, তার মধ্যে যেগীল সব্্বাপেক্ষা 
অপকৃষ্ট,সে পারচ্ছদগঁল দেখলেও, বোধ 
হয়, এ দেশের লোকে বিস্ময়াপন্ন হবে । প্রিয় 
সখর এক একটি পাঁরচ্ছদ এক এক রাজ্যের 
মূল্যে প্রস্তুত! আর দেখুন, এমন সময় নাই 
যে. এখনকার অবস্থার অনুরূপ একটি সামান্য 
পাঁরচ্ছদ প্রস্তুত করা যেতে পারে। 

অরু। সেহাস্য বদনে) বংসে! তুমি 
হও। যে পরিচ্ছদ তোমাদের জ্ঞানে 

সপারচ্ছ হয়, তোমার সখীঁকে তাই পরিধান 
কর্তে বলো। তাঁকে বেশভূষায় উত্তমরূপে 
ভূষতা করে, আমার এখানে নিয়ে এসো; তাঁর 
সঙ্গে আমার কিছু বিশেষ কথা আছে। 

সুন। যে আজ্জা ভগবাঁতি! তবে, এখন 
বিদায় হই। 

ঞ. [সংনল্দার প্রস্থান । 

অর«। (স্বগত) এদের এ রহস্য আর যে 

বহুকাল অপ্রকাশ্য ভাবে থাকবে, তার কোনই 
সম্ভাবনা নাই। নাই থাকুক, তাতে বড় একটা 
হান ছিল না। কিন্তু, দেবতারা যে এদের 
প্রাতকৃল, এই-ই দেখি অপ্রাতাঁবধেয় ব্যাধ। 
প্রবল বায়ুসন্তাঁড়ত জলতরঙ্গের গতি প্রাত- 
রোধ করা বিষম ব্যাপার! এ কি? আমার চক্ষে 
অশ্রুদয় হলো! ভেবোছলেম, যেমন, ভীষণদন্ত 
বরাহ ভগবতণ বসুন্ধরার কোমল হৃদয় বিদারণ 
করে, উদ্যানশোভা লাঁতকার মৃলোংপাটন- 
পূব্ক ভক্ষণ করে, সেইরৃপ তাপসবৃত্তও 

করেছে। কিন্তু এখন দেখাঁছ, আজও তা হয় 
নাই। তা হলে, এ মোহের লহরী আজ কোথা 
থেকে উপাস্থত হলো! পোরক্রমণ করিয়া) 
আহা । এমন রূপসী কন্যা ক এ জগতে আর 
আছে: আর কেবল যে রুপসী, তাও নয়, 
সুশীলতা, ধর্্মপরতা ইত্যাদ গুণ প্রফললল 
কমলের ন্যায় এর মানস-সরোবরে শোভা 
বিস্তার করেচে। তা এমন সুরূপা ও সৃশীলা 
কন্যার ললাটে কি বিধাতা সত্য সত্যই এত 
দুঃখ িখেচেনঠ£ (দৌর্ঘ নিশ্বাস পারত্যাগ 



৩৬৬ 

করিয়া) প্রভো! তোমারই ইচ্ছা! তোমার লশলা 
খেলা দেবতাদের দুর্জয়! আমরা ত সামান্য 
মনুষ্য মান্ত। 

রাজমল্তীর প্রবেশ 

মন্লী। ভগবাতি! আশনবর্বাদ করুন 2 
(প্রাণপাত) 

অরু। দেবাদদেব মহাদেব আপনাকে 
আশাীব্বাদ করুন! এ কুশাসন গ্রহণ করুন; 
আর বলুন দেখি, আজকের ক সম্বাদ। 

মন্ত্রী । (আসন গ্রহণ কাঁরয়া) ভগবাঁতি! 

মহারাজ মায়াকাননে স্বপ্নদৃশ্যব যা দেখে- 
ছিলেন, তা যাঁদ কোন দেবমায়া মাত না হয়, 
আর সে কন্যাটি যথার্থ মানবী এবং এই নগর- 
বাসিনী হন, তবে আগামী কল্য সায়ংকালে 
তাঁকে আমরা সকলেই দেখতে পাব। 

অরু। মনল্লিবর! আপাঁন যে এ বিষয়ে ক 
উপায় অবলম্বন করেছেন, তা আম অবগত 
হয়েছি। কিন্তু মহাশয়! এ কর্ম ভাল হয় 
নাই। যাঁদ সে কন্যা সূরবালা না হয়ে, সত্যই 
নরবালা আর এই নগরবাসনী হয়, তা হলে 
মহারাজের সাহত তার পুনঃসন্দর্শনে আশ্নিতে 
ঘৃতাহ্তি প্রদানতুল্য হবে। আর যে অগ্নি 
বর্তমান অবস্থায় দুঃসহ, সে অগ্নি দ্বিগুণ 
প্রবল হয়ে উঠলে কি রক্ষা থাকবে 

মন্ত্ী। তবে আপাঁন কি সে কন্যাঁটর 
কোন সন্ধান পেয়েছেন ঃ 

অরু। আজ্ঞা হাঁ। 

মন্ত্রী । (বাগ্রভাবে) ভগবতি' তৃষাতুর ব্যান্তি, 
দূরে বিমল জলপূর্ণ জলাশয় দেখতে পেলে 
যেমন আহন্নাদে মগ্ন হয়ে ব্যগ্রভাবে সেই দিকে 
ধাবমান হয়, আপনার এই আশাসূচক মধুর 
বাক্যে আমার মনও তেমাঁন আনন্দিত, আর 
সাঁবশেষ সমস্ত শুনবার জন্যে সাঁতিশয় ব্যগ্র 
হয়েছে। অতএব, অনগ্রহ করে শীঘ্র বলুন. 
[তিনি কে? 

অরু। আম বোধ করি, আপাঁন গান্ধার 
দেশের মহারাজার নাম শুনেছেন । 

মন্ত্রী । ভগবাঁতি! তাঁর নাম কে না 
শুনেছে? তিনি এই সমুদায় ভারতরাজ্যের 
আদ্বিতীয় অধাশ্বর। বৈভব ও প্রভূ্থে দ্বিতীয় 
সুরপাঁতি: শস্ব্রবিদ্যায় সাক্ষাৎ পাণ্ডবচূড়ামাণি 

মধুসূদন রচনাবলী 

ফাজ্গুনি; গদাবিদ্যায় যদদকুলতিলক বলভদ্র- 
তুল্য; ধর্্মান্ষ্ঠানে ধর্মরাজ যুধান্ঠরের 
সমতুল্য; আর, ব্দান্যতায় সূর্যসুত শ্রীমান্ 
কর্ণের সমকক্ষ । দেবনামসদূশ সেই পণ্যাত্বা 
রাজার্ধর নাম প্রাতঃস্মরণীয়। তা তাঁর কি? 

অরু। যে কন্যারত্বাটকে মহারাজ মায়া- 
কাননে দেখোছিলেন, সেটি সেই রাজরাজেন্দ্ 
গান্ধারে*বরের একমাত্র দ্াহতারত্ব। 

মল্লী। (সাঁবস্ময়ে) বলেন কি ভগবত 2 
রাজনান্দিনী ইন্দমতাঁ 2 যাঁর রূপের গৌরবে, 
যে উব্বশকে কাবরা আখণ্ডলের সব্বস্ব 
বলে থাকেন, সে উব্বশশ পূর্ণচন্দ্রবিরাজত 
রজনীতে খদ্যোতমালার ন্যায় ম্লন হয়, 

ছিলেন ১ তা তিনি সে সময় এ মায়াকাননে 
কেন এসেছিলেন, তা আপান আমাকে বলুন । 
_গান্ধার দেশ কিছু নিকট নয় যে, রাজকুমারী 
মায়াকাননে পাঁরভ্রমণ করতে আসবেন। 

অরূ। আপাঁন কি শোনেন নাই যে, 
ধূমকেতু নামক একজন রাজসেনানী মহারাজের 
কতিপয় রাজাবিদ্রোহীর সাঁহত ষড়্যন্ত করে 
মহারাজকে সিংহাসনচ্যুত করেছে? 

মন্ত্রী । হাঁ, এরূপ জনরব শ্রুত আছ 
বটে: কিন্তু, রাজাধিরাজ গান্ধারপাতি এখন 
কোথায় 2 

অরু। তিনি ছদ্মবেশে এই 
অবাস্থাত করচেন। 

মন্ত্রী। হে বিধাতা! অমরাবতী পারত্যাগ 
করে সুরপাতি মর্তযলোকে উদাসীনভাবে পাঁর- 
ভ্রমণ করচেন! যে হস্ত বজ্রপ্রভাবে অসুরদলের 
মস্তক চূর্ণ করে-_সে হস্ত কি এখন নিরস্ত 
হয়েছে ? 

অর। মনুষ্যের দশা এ জগতে সব্বদা 
অপাঁরবার্তত থাকে না! কখন উচ্চে, কখন 
নীচে চক্রনেমির ন্যায় সব্্বদা পারভ্রমণ করে। 

মন্তীী। ভগবাঁত! আমাদের মহারাজার কি 
সৌভাগ্য! গান্ধারপাঁত এখন বায়ান! এ 
তাঁর জীবনের সায়ংকাল। ইন্দুমতশী তাঁর 
একমান্ত কন্যা। এ*র সাঁহত আমাদের মহা- 
রাজের 'ববাহ হলে, কালে 'সিন্ধুপাতি, ভারতের 
সম্রাপদ লাভ করবেন। এমন কি, তাঁর যাঁদ 

নগরে 



মায়া-কানন 

পৌরবকুলের গৌরবের লাঘব করতে পারবেন, 
সন্দেহ নাই। 

অরু। মান্িবর! আপনাকে একাঁট গোপ- 
নীয় কথা বাল। এ ববাহ হলে, মহারাজের 
আর এই মহারাজ্যের নিতান্ত অশুভ ঘটনা 
হবে; দেবতার্দ এ বিষয়ে নিতান্ত প্রাতকৃূল, 
আমার ইন্টদেব ভগবান খষ্যশৃঙ্গের নিকট 
শষ্য প্ররেণ করাতে তিনি আমাকে এই আদেশ 
করেচেন যে, “বসে! তুমি যাঁদ 'সন্ধুদেশের 
রাজকুলের প্রকৃত শুভাকাঙ্ক্ষণী হও, তবে এ 
সম্বন্ধ কোন মতেই সম্পন্ন হতে দিও না।" 
আরও দেখুন, আমি বারম্বার আমাদের 
ভূতপূর্ব মহারাজের স্বগাঁয় আত্মা স্বখ্নে ও 
জাগ্রত অবস্থায় দেখেচি। তাঁরও এই অর্নরোধ। 
(সাবস্ময়ে) এ দেখুন 

1শবমান্দরের পশ্চাৎ হইতে পট্রবস্ত্রাবৃত 
বৃদ্ধ রাজার্ধর আকারাবাশস্ট 

পুরুষের প্রবেশ১২ 

মন্ত্রী । (সকম্পিত শরীরে গাল্রোথান 
কারয়া) এ কি! এ কি! (করযোড় কাঁরয়া) হে 
নরনাথ ! আপান স্বর্গধাম পারত্যাগ করে, কেন 
এ পাপ মতো্য পুনরাগমন করেছেন 2 আপনার 

কি আজ্ঞা ? 
আত্মা। (গম্ভীর বচনে) চাণক্য! অজয় 

কুক্ষণে পাপ মায়াকাননে গান্ধারাধপ. এর 
কন্যাকে দর্শন করেছেন! এত 'দনের পর, এই 
পুরাতন বৃহৎ রাজবংশ ধংস হয়! এখনও যাঁদ 
পার, তবে পণ্2ালাধপাঁতর দুহতার সাঁহত 
তাঁর পাঁরণয় ব্যাপার সমাধা করাও । নচে আর 
রক্ষা নাই: সাবধান হও! 

[ অন্তর্ধান 

অরু। এ দেখলেন ত মল্লী মহাশয়! 
শুনলেন না? 

মন্্ী। ভগবাঁতি! আমার এমান হৎংকম্প 
হচ্চে যে, মুখে কথা সরে না। এ কি 
গবভশীষকা! উঃ! দাঁড়াতে পাচ্চি না! এখন 
আজ্ঞা হয় ত বিদায় হই। 

অরু। মাল্নবর! সাবধান হবেন, দেখবেন, 

৩৬৭ 

এ কথা যেন কোন মতেই প্রকাশ না 
হয়। 

মন্ত্। ভগবাতি! এ সকল কথা এ দাসের 

হদয়ে চরকাল গুপ্ত থাকবে । এরুপ আমি 
কখনও দোঁখ নাই, কখনও শুনিও নাই। মহা- 
রাজের মৃত্যু দেবমন্দিরে হয়, আর যখন 'তনি 
দেহ ত্যাগ করেন, তখন আবকল তাঁর এই বেন। 
ছিল! এ 'ক ভয়ঙ্কর ব্যাপার! আশশব্বাদ 
করুন, বিদায় হই। ভরসা কার, আপাঁনও অদ্য 
সায়ংকালে রাজনান্দনীর ব্তালয়ে পদার্পণ 
করবেন। 

অরু। তা অবশ্যই যাবো । 
| মল্লশর প্রস্থান। 

অরু। স্বেগত) এ সকল বৃত্তান্ত অজয়কে 
বিজ্ঞত করা অনুচিত, তার অবস্থা সম্বন্ধে 
যেরূপ জনশ্রাত শুনতে পাই, তাতে বোধ 
কার, এ সব কথা শুনন্দে, হয় ত সে সহসা 
আত্মহত্যা কন্তে পারে! যাঁদ সে আপন ঈপ্সত 
জনকে না পায়, তা হলে জীবন বিসর্জন 
দেওয়াও 'বাচন্র নয়! প্রেমান্ধ জনের নিকট 
বিধাতাদত্ত অমূল্য জীবমাঁণ ছুই নয়! 

সূনন্দার সাহত সুচারু ও উজ্জবল বেশে 
রাজনন্দিনী ইন্দুমতাঁর প্রবেশ 

অরু। এস বংসে! তুমি ত 
শারীরিক সুস্থ হয়েছ 2 

ইন্দ। আজ্ঞে হাঁ এক প্রকার সুস্থ 
হয়েছি। 

স্রু। (অগ্রসর হইয়া) বসে! তুমি 
আমাকে সতা করে বল দোখ, তুমি এই 'সম্ধু- 
দেশের নৃতন মহারাজকে ভাল বাস কি নাঃ 

ইন্দু। (ব্লীড়া৯ও প্রদর্শন) 

সূনন্দা। ডাল বাসেন বই কি ভগবাত! 
না ভলে এত লঙ্জা কেন? 

ইন্স। (জনাল্তিকে সুনন্দার প্রাতি) তোর 
শক কিছ: মাল্র লজ্জা নাই? 

সুনন্দা। কেন? লজ্জা থাকবে না কেন? 
যাঁদ তুমি এ মহারাজকে ভাল বাস, তবে তাতে 
দোষ কি? তান একজন সামান্য ব্যান্ত নন। 

এখন 

»সেকস সপয়রের য় ভা রা টকে প্রেতাত্মা-প্রদশ নের কলাকৌশল এখানে অনন,স.ত হয়েছে। 

১০ ব্রীড়া-_লঙ্জা। 



৩৬৮ 

তাতে আবার পরম সুপুর্ষ; তুমিও নব 
যুবতী, তোমাদের মিলন যে সৃখজনক হবে, 
তাতে সন্দেহ নাই। এতে আর লজ্জার 'বষয় 
[কঃ আর এই ভগবতী আমাদের মাতৃসদশ, 
এ*র কাছে লজ্জা করা অনুচিত। 

অরু। (্বগত) 'মলন! মিলন! তা যাঁদ 
হতে পান্তো, তবে নিঃসন্দেহে মাঁণকাণ্চনের 
সংযোগের সদশ কি অপরুপই হতো! কিন্তু 
সন্ধুদেশের তেমন ভাগ্য নয় যে, সে অপ্্্ব 
দৃশ্য সন্দর্শন করে। ভূভারতে কেবল ভ্রেতাযগে 
শ্রীরামচন্দ্র লক্ষমীস্বরুপণী জনকরাজ-তনয়াকে 
বামে করে অযোধ্যার রাজাঁসংহাসন অলঙ্কৃত 
করোছিলেন। (প্রকাশ্যে) দেখ বাছ। ইন্দুমাত! 
তুমি আমাকে লজ্জা করো না, আমি তোমাকে 
[জিজ্ঞ।সা কাঁচ্চ, তুমি কি এই মহারাজকে ভাল 
বাস! 

ইন্দু। (ক্রীড়া প্রদর্শন) 
অরু। (হাস্য বদনে) লোকে বলে, 

তা বংসে! তোমার মনের কথা এখন আম 
[াবলক্ষণ বুঝতে পারলেম! 

সুনন্দা। ভগবাঁতি! আপনি কি না বুঝতে 
পারেন 2 প্রিয় সখী আপনার ফাঁদে আপাঁন 
ধরা পড়েচেন। 

অরু। যা হোক বংসে ইন্দুমাতি! একাঁট 
পরামর্শ দিই, অবধান কর! রাজকুমারীর ব্রত- 
স্থানে মহারাজের সাঁহত তোমার সাক্ষাৎ হবে৷ 

এই বলো যে, “কোন বশেষ কারণে আঁম 
সম্পূর্ণ এক বংসর আপনার এ প্রস্তাবে 
সম্মাত দতে পার না।” 

ইন্দু। (মুখাবনত করিয়া মৃদুস্বরে) যে 
আজ্ঞা জনাঁন! 

অরু। অদ্য কয়েক দিবস নূতন রাজা 
খসংহাসনে উপাঁবন্ট হওয়াতে নাগাঁরকেরা 

মহোৎসবে প্রবৃত্ত হয়েচে। রাজপথ লোকারণ্য- 
ময়, তোমরা বিদেশিনশ তরুণী, অতএব আমার 
সমাঁভব্যাহারে রাজপুরীতে চল: তা হলে পথে 
শনার্বঘের যেতে পারবে। 

সুনন্দা। (স-উল্লাসে) আমাদের ক 
সৌভাগ্য ভগবাঁতি! তবে চলুন! 

[ সকলের প্রস্থান । 

মধুসূদন রচনাবলী 

দ্বিতীয় গভণঙ্ক 

[সন্ধৃতীরে রাজোদ্যান; দূরে দেবালয়; 
আকাশে পূশচিন্দ্র 

শাঁশকলা, কাণ্চনমালা ও মন্ত্রীর প্রবেশ 

শাশ। বলেন ক মল্ী মহাশয়! এ কথা 
কি বিশ্বাস্য ? 

মল্লী। রাজনান্দিন! এ যে দুরে পর্বত 
দেখচেন, ৪ যেমন অটল, ভগবতন অরুন্ধতীর 
কথাও তাদৃশ। তানি এ পাঁথবীতে স্বয়ং 
সত্যের অবতার। 

শাশ। আজ্ঞা, এ কথা যথার্থ। কিল্তু 
আপাঁন ক জানেন না যে, যাঁদও অজানত খাদ্য 
দ্ব্য.ঘ্যাঁদও সে খাদ্য দ্রব্য দেবদুললভ হয়, 
তবুও ভক্ষকের সহসা তা স্পর্শ কত্তে ইচ্ছা 
করে না।__সব্বাঁবধায়ে মানব-মনের সেই গাঁতি। 
কোন অসম্ভব কথা শুনলে, সহসা বি*বাস 
করতে প্রবাত্ত হয় না। তবে এ কথা যাঁদ সত্য 
হয়” আর 'মথ্যা যে, তাই বা কেমন করে বাল? 
_তা হলে, আমার দাদার তুল্য ভাগ্যবান ব্যাস্ত 
এ ভূভারতে দ্বিতীয় আর নাই। গান্ধারপতি, 
রাজনান্দনী ইন্দুমতাঁ, এ যে প্রাতঃস্মরণীয় 
নাম! তা এর্প মহদ্বংশের সাহত কি আমাদের 
এরুপ সম্বন্ধ সংঘটন হবে? নদকুল সাগরেই 
পড়ে, সাগর কি কখনো নদগর্ভে পড়েন ? 

মন্ত্রী। (দিৌর্ঘ ন*বাস) 
শাশ। আপাঁন এ দীর্ঘ নিবাস পারত্যাগ 

করলেন কেন ? 
মন্তী। ন্দান! আমার ববেচনায় 

পণ্টালপাঁতর দ্াহতা, যাঁদও তান গান্ধার- 
রাজতনয়া ইন্দুমতীর সদৃশ সুর্পা নন, 
তবুও সব্বথা মহারাজের উপয্স্ত। কেন না, 
যান এখন গান্ধার দেশের রাজাঁসংহাসনে 
আসান হয়েছেন, তান ধর্মের সোপান 'দয়ে 
সে সিংহাসনে আরোহণ করেন নাই! সুতরাং 
অনেক রাজা এখনও তাঁর প্রভূত্ব স্বীকার করেন 
নাই! অনেক প্রজা তাঁকে আন্তরিক শ্রদ্ধা কত্তে 
অস্বীকৃত। অতএব, গান্ধার রাজ্য একপ্রকার 
লণ্ডভন্ড। আর সে দেশের এঁ বর্তমান রাজা 
যাঁদও আত শীঘ্র তাঁর এ গুরু পাপের দণ্ড- 
স্বরূপ সিংহাসনচ্যত হবেন, এরূপ মনে করা 
যায়, কিন্তু তারই বা 'নশ্চয়তা কি? কেন না, 



মায়া-কানন 

চপলা লক্ষমী, রুপ, গুণ, কুল, শীল কিছুই 
দেখেন না। আর যাঁদ বা সে পাপম্ঠ রাজার 
অধঃপাত হয়, আর বৃদ্ধ গান্ধার-রাজ পুনরায় 
নার্বিঘেন সিংহাসন প্রাপ্ত হন; তথাপ, যে 
চণ্চলা, গুণবান্কে অপাবিত্র জ্ঞানে স্পর্শ করে 
না, সাধ জনকে সামান্য জ্ঞানে তার 'দকে 
দৃকপাত করে না, মহদ্বংশসম্ভূত জনকে সর্প 
জ্ঞানে লম্ফ "দয়া উল্লঙ্ঘন করে, শৃরসত্তমকে 
কণ্টকতুল্য পারহার করে, আর 'বিন'ত ব্যান্তকে 
পাঁপিষ্ঠ জ্ঞানে তার দিকে চায় না, সেই পাপ- 
লক্ষ যে, গান্ধার-রাজসংসারে চিরানবাঁসনন 
হবে, তারই বা প্রত্যাশা কি 2 কিন্তু পণ্টালাধ- 
পাঁতর এখন তাদৃশ দশা নয়, তাঁর অবস্থা- 
বিষয়ে সম্প্রাত এ সকল আশঙ্কা িছুই* নাই। 
তাঁর প্রবীণ বান্ধবমন্ডলণী 'বদ্যমান. হাঁস্তিনা- 
পুরে এখনো পরাঁক্ষিত রাজার্ষর বংশীয় 
অধস্তন পুরুষেরা রাজত্ব কচ্চেন; বিরাট 
রাজ্যের রাজারাও তাঁর 'মন্র। এরা সকলে আর 
অন্যান্য রাজাঁসংহ যাঁদ একত্র হয়ে মহারাজের 
প্রাতপক্ষে অভ্যর্থান করেন, তবে আমরা 1বষম 
বিপদে পড়বো, তার সন্দেহ নাই। দ্রৌপদীর 
হরণ-জানত রোষাঁগন এখনো নির্বাণ হয় 
নাই 1১5 

শাশ। তা গান্ধার দেশের বর্তমান রাজার 
সাঁহত আমাদের ববাদ হওয়ার সম্ভাবনা ক ? 

মন্ত্ী। আপাঁন কি দেখচেন না *7, 

গান্ধার দেশের রাজা নৃতন এক তেজস্বী 
শন্রুকে যেন রণস্থলবন্তর্ঁ দেখবেন। সতরাং 
[তিনি আমাদের শত্রুদলকে যে বৃদ্ধি করবেন, 
সে বিষয় হস্তামলকবৎ১ প্রত্যক্ষ। কিন্তু, 
তাঁকে আম বিষদন্তহীন আঁহস্বরুপ জ্ঞান 
করি। পণ্সালপাঁত তেমন নন। 

শাশ। মান্তিবর! এ সকল কথা ভাবলে মন 
অধীর হয়। হায়! কি কুক্ষণে দাদা সেই পাপ 
কাননে প্রবেশ করোছলেন! এ শুনুন; 
কুমারীরা দেবালয়ে প্রবেশ কচ্ছে। 

নেপথ্যে পদধবানি, নৃপূরধবান ও গীত; 
সন্ধ্যাকালে বসন্তবর্ণন 

৩৬৯ 

মন্তী। রাজনান্দান! আম এখন যাই, 
মহারাজকে এখানে আনয়ন করে কোনো বিরল 
স্থানে রাখ । দেখি, এই ইন্দুমতশী রাজমনো- 
মোহনী কি না? আপাঁন গিয়ে সেই কুমারী- 
দিগের সঙ্গে যথাবাধ সম্ভাষণ করুন। 

[ প্রস্থান। 
শাশি। কাণ্চনমালা! এ 'ববাহ হলে, সাঁখ, 

আমাদের সব্র্বনাশ হবে! কল্তু দাদাকে এ কথা 
যে কেমন করে বোঝাই, তা ভেবে পাচ্চি না। 
লোকে বলে, বিপান্তকালে জ্ঞান-রাব যেন 
মেঘাচ্ছন্ন হয়। তা না হলে ক সাঁখ, রঘুনন্দন, 
সুবর্ণ-মৃগ দেখে বুঝতে পাত্তেন না যে, সে 
কোন মায়াবী রাক্ষস ।১৬ হায়! হায়! আমাদের 
কি হলো! (রোদন) 

কাণ্চন। সাথ! শান্ত হও! এ ক ক্রন্দনের 
সময় ১ তোমার ও পদ্মচক্ষ: অশ্রুপূর্ণ দেখলে 
লোকে কি ভাববে 2 এ এশানো,আহা! ক 
চমতকার গত! 

নেপথ্যে গীত; পূর্চন্দ্র বর্ণন 

শাঁশ। সাঁখ! আম যখন মন্ত্র পরামর্শে, 
এ সমারোহে সম্মত হয়োছলেম, তখন আম 
পৃব্বাপর বিবেচনা করে দোখ নাই। আমার 
মনের ক এমান অবস্থা যে, এখন আহনাদ 
আমোদ কত্তে পার 2 না দশ জন পরের সঙ্গে 
আমোদ-প্রমোদের কথাবার্তা কইতে পারি? তা 
চলো; যা হয়েছে, তা হয়েছে! এখন যৎ- 
কিং ভদ্রতা না দেখালে অবশ্যই লোকে অযশ 
করবে। এ যে দাদা আর মল্তিবর এ 'দকে 
আসচেন!_যা বল সাঁখ! ইন্দুমতীই হোন, 
কি সুরনারীই হোন, এমন কার্তকেয়কে 
দেখলে, তাঁর মন অবশ্যই আস্থর হবে। 

রাজা ও মন্ত্রীর প্রবেশ 

চনে সাথ ! আমরা এখন যাই;-_গিয়ে 
দোঁখ, ইন্দুমতীর মনের ক ভাব। আম 
শুনেচি, অনেক সময় এমন ঘটে যে, কিরাত 
কুরাঁঞ্গণীকে তণরাঘাতে বদ্ধ করে অন্যন্ত চলে 
যায়; আর মনেও করে না যে, সে অভাঁগনর 

৯ সিন্ধূরাজবংশের প্রীতষ্ঠাতা জয়দ্রথ দ্রৌপদীকে বনগৃহ থেকে হরণ করোছিলেন। 
১৫ হস্তামলকবং- এখানে, আত সহজে । 
১৬ রামায়ণের উল্লেখ । 

মধ্-২৪ 



৩৭০ 

কি দৃদ্দশা ঘটেচে! কিন্তু, সে যেখানেই যায়, 
এঁ রন্তশোষক যমদৃত তার পারে লেগে থাকে। 
তা চলো আমরা যাই। 

[ উভয়ের প্রস্থানোদ্যম। 

রাজা । শাঁশ! একটু দাঁড়াও; কোন বিশেষ 
একটি কথা আছে। 

শাশ। দাদা। 
আন্ত । 

রাজা। তুমি মন্ত্রীর মুখে সকল বৃত্তান্ত 
শনেছ। বল দেখ, আমার কি সৌভাগ্য 2 
কিন্তু, মান্মিবর বলেন. এ বিবাহ অপেক্ষা 
পণ্ালাধপাঁতর দুহতার পাঁিগ্রহণ শ্রেয়স্কর। 

বলুন, আপনার কি 

হা!হা!হা! (উচ্চ হাস্য) স্ফাঁটক, মার হীরা! 
পিশ্তল, আর সুবর্ণ! দেখ দাদ! বৃদ্ধ হলে, 
লোকের বুদ্ধির হ্াস হয়। জ্ঞান-নদে এক 
প্রকার জল শেষ হয়। বোধ কারি, মাল্তিবরেরও 
সেই দশা ঘটচে। 

মন্ত্রী। ধম্াবতার। এ অধীনের স্বগনয় 
পতা, আপনার রাজাঁপতামহের মন্তীী ছিলেন। 
আর এ অধশনও তাঁর সহকারত্র কত্তো। পরে 

আপনার স্বর্গবাসী পতা; এখন আপান; 
অতএব ঠাকুরদাদা বলে আপনারা আমার সাঁহত 
পরিহাস কর্তে পারেন। আমি কেবল আপনার 
মঙ্গলাকাতক্ষী,_ 

নেপথ্যে পদশব্দ ও নৃপুরধবান 

রাজা। শাঁশ! চলো দাদ! আম তোমার 
সঙ্গে যাই। দেখি, রাজেন্দ্রনান্দনশী ইন্দুমতী 
এ ক্ষূত্ব গৃহে পদার্পণ করেছেন ক না। 

শাঁশ। দাদা! আপাঁন বলেন কি ও 
দেবালয়ে যে এ নগরের সমস্ত কুলকুমারশ 
উপাঁস্থত! আপাঁন সহসা ওখানে গেলে তারা 
লঙ্জায় যোকরুপ হবে, তা আপাঁনই বুঝতে 
পারেন। 

মন্ত্রী । না-না-না মহারাজ! এ আপনার 
অনুচিত । চলুন, আমরা উদ্যানের এ কোণে 
গুপ্ত ভাবে গিয়ে থাঁক। রাজেন্দ্রনান্দিনীকে 
আপাঁন যে প্রকারে দেখতে পান, তার উপায় 
এর পরে করা যাবে। কপোতীমণ্ডলণীর মধ্যে 
পাঁক্ষরাজ বাজ সহসা উপস্থিত হলে, তারা ক 
সুখ-সম্ভোগপারত্যন্ত হয়ে ভয়াঁভভ্ুত হয় নাস 
এ নগরে যে এত কুমারী কন্যা আছে. তা আম 

মধুসূদন রচনাবলণ 

জানতেম না। আমাদের যুবক ভায়ারা ক 
উদাসীনধর্্ম অবলম্বন করেচেন 2 

রাজা । (সহাস্য বদনে) এ বিষয়ে আম 
কোনো উত্তর দিতে পার না। কিন্তু এই জানি 
যে. আপনার জানিত একজন যুবা পুরুষের 
ভাগ্যে গদাস্ই এক মান ৪সবলম্বন হয়ে 
পড়েছে 

নেপথ্যে পদশব্দ ও নৃপুরধবাঁন 

মন্ত্রী । উঃ! এ যে রাজা দু্োধনের 
একাদশ অক্ষোৌহণী! তা আপাঁন যান রাজ- 
কুমার! আর দেখ কাণ্টনমালা! যাঁদ দুই 
একাঁট, এ বদ্ধ ব্রাহ্মণের যোগ্য পান্রী দেখতে 
পাও*তবে সম্বাদ দিও। 

কাণ্ঠন। তোমার মুখে ছাই! এসো সাঁখ, 
আমরা যাই। 

[ উভয়ের প্রস্থান। 

মন্ত্রী । (স্বগত) সূর্যাকিরণে গভনীর নদের 
জল-মূখ উঞ্জবল দেখা যায়। কিন্তু নম্ন দেশ 
যে ?করুপ অন্ধকারে আচ্ছন্ন, তা কে জানে? 
মুখে হাসলেম, কিন্তু হৃদয়ে যে সবর্কক্ষণ কি 
বেদনা, তা যানি অন্তর্যামী, 'ঠতাঁনই জানেন। 

(প্রকাশ্যে) চলুন মহারাজ! আমরা উদ্যানের 
এক কোণে গুস্ত ভাবে গিয়ে থাক! ভগবতনী 
অরুন্ধতীঁর আশীব্বাদে আপনি অবশ্যই আজ 
সায়ংকালে নে অপূর্ব রূপসীর পুনদর্শন 

, পাবেন। 

[ উভয়ের উদ্যান-কোণাভিমুখে গমনোদাম । 

রাজকুমারী শাঁশকলার বেগে পুনঃপ্রবেশ 

শাশ। দাদা! আজ আকাশের তারা ভূতলে 
পড়েচে! 

রাজা । (ব্গ্রভাবে) এর অর্থ ক দাদ? 
শশি। বোধ কার, রাজেন্দ্রনান্দনী 

ইন্দূমতী এ এসেচেন! আমরা রমণী, তবুও 
তাঁর রূপ দেখলে আঁখ ফেরাতে পার না। 
ক অপরূপ রূপ! 

রাজা। দেখলে শাঁশকলা 2 আমি ত বলে- 
ছিলেম, এ স্বপ্ন নয়! ভগবতা অরুন্ধতী দেবী 
কোথায় 2 

শীশ। তান ভগবান খষ্যশৃঙ্গ, ভগবান 
বাশজ্ঞ, আর রাজপুরোহত ধম্মের সাঁহত 



মায়া-কানন 

কোন ব্লত সমাধা কচ্চেন। ব্রত সম্পন্ন হলেই, 
রাজেন্দ্রনান্দনী ইন্দূমতশীর সহিত আপনার . 
সাক্ষাৎ হবে। ভগবত আমাকে এই কথা বল্লেন 
যে. যেমন তারাময়ী 'নশাদেবী, উষাকে উদয়া- 
চলের সাহত মিলিত করেন, সেইরূপ 'তানও 
রাজনান্দিনী ই্দূমতীকে আপনার সম্মুখে 
উপাস্থত করবেন। 

নেপথ্যে যল্তধবান 

বোধ হয়, ভগবতণী অরুন্ধতী ব্রত সাঙ্গ- 
প্রায়। তা এ সময় আমার ও স্থানে উপপাস্থত 

থাকা উচত। আম যাই। 

নেপথ্যে গীত,.--ব্রতসাঙ্গ-বষয়ক 

রাজা ও মন্ত্রীর, উদ্যান-কোণাঁভিমূখে গ্রমন 

রাজা। বলুন দোঁখ মন্ত্র মহাশয়! এ 
বিবাহে আপনার কি আপান্ত 2 

মন্ত্রী । (অস্পম্ট বাক্যে) আজ্ঞা আপাত 
ক, তা না, তবে ক, গান্ধাররাজবংশের সাঁহত 
এ রাজবংশের কখনো কোন পাঁরণয় হয় নাই। 
কিন্তু, পণ্টালপাঁতর বংশের অনেক রাজকুমারী 
এ রাজ্যের পাটেশ্বরী হয়েছেন। আর এ রাজ- 
বংশেরও অনেক কন্যা পণ্ালরাজ্যের রাজা- 
দিগের সাহত পাঁরণীতা হয়েচেন। এখন সহসা 
এ '?ানয়ম ভঙ্গ করা-- 

রাজা। ধক মান্মবর! ভেবোঁছলেম, 
আপাঁন সুনশীতজ্ঞ! তা এই 'ক নাতজ্ঞান? 
আর আপান কি পূরাণ-বৃত্তান্ত সমস্ত বিস্মৃত 
হয়েচেন? মহাভারতে ক আছে? গান্ধার- 
রাজকন্যা গান্ধারী দেবী রাজার্ধ ধৃতরাস্ট্রের 
সাঁহত পাঁরণীতা হন। আর তাঁর কন্যা দুঃশলা 
আমাঁদগের পুর্বমাতা। কেন না, তান এ 
রাজবংশের শ্রেচ্ত পুরুষ প.ণ্যাত্মা জয়দ্রথের 
ধম্মপত্রী ছিলেন; আমরা তাঁরি সন্তান। 
গান্ধার দেশের রাজবংশের রন্তু আমাদের 
সম্বন্ধে পরের রক্ত নয়।১৭ 

মন্লী। আজ্ঞা তা সত্য বটে; তবু 
রাজা। আঃ-_তবু, তবু, তন্রাচ, ৩ত্রাচ. 

কিন্তু, কিন্তু. এই যে আজকাল আপনার 

৯৭ মহাভারতের প্রসঙ্গ । 

৩৭১ 

মুখে! আর কোনো শব্দই নাই! বৃদ্ধ বয়সে 
পাগল হচ্চেন না কঃ 

মন্লী। আজ্ঞা, একপ্রকার তাই বটে! তা 
আপনার হিতার্থে যাঁদ পাগল হই, তাতেও 
দুঃখ নাই। 

ইন্দুমত ও সুনন্দার সাহত অরুন্ধতাঁ, 
শাশকলা ও কাণ্ুনমালার প্রবেশ 

রাজা। (অবলোকন করিয়া) মীল্তবর ! 
আপাঁন আমাকে ধরুন! (মচ্ছ্বা) 

ইন্দ। (রাজাকে অবলোকন কাঁরয়া) 
ভগবাতি! শ্্রীচরণে স্থান দিন, আম প্রাণ পাঁর- 
ত্যাগ কার! স্বপ্নও ক কেউ সত্য দেখে? 
(মূচ্ছাপ্রাস্তি)। 

শীশ। কি সব্বনাশ! কি সর্বনাশ! 
ভগবাত! এদের দুজনের পরস্পরের সাক্ষাৎ 
করানো, কোন মতেই সমশ্রটত হয় নাই! তা 
চলুন, আমরা ইন্দূমতীকে পুনরায় দেবালয়ে 
লয়ে যাই। 

| ইন্দুমতঁকে লইয়া অর.ন্ধতী, শাঁশকলা, 
সুনন্দা ও কাণ্চনমালার দেবালয়ে প্রস্থান। 

মন্ত্রী। কি সব্বনাশ! কি সব্বনাশ! ওরে 
শঘ জল নিয়ে আয় 

রাজা। (সংজ্ঞালাভান্তর) মান্ত! আপাঁন 

বৃদ্ধ বাহ্গণ, ব্রাহ্মণবধ শাস্তে অতীব গাহ্ত 
বাঁলয়া উন্ত হয়েছে, তা না হলে আঁম বৃদ্ধ 
মন্তী বধের ভয় কত্তেম না। আপনি আমাকে 
দুঃখার্পবে১* আরও মগ্ন করবার জন্যে এ ভান 
কেন করলেন? আপানি আবলম্বে আমার 
মনোমোহনীকে আনুন । আমার হৃদয় অন্ধকার 
ও মন উন্মত্তপ্রায় হয়েছে! নতুবা আমি ধর্ম্ম 
কর্ম সকলই 'ীবস্মৃত হব। শীঘ্র উত্তর দাও! 

মল্লী। (সভযে কম্পে) মহারাজ! আমার 
কি সাধা যে, ইন্দ্রজালে আপনার মন ভুলাই। 

রাজা । (উল্মত্তভাবে পরিভ্রমণ কারয়া) 
একবার বনদেবীর মায়াতে যে আঁগ্ন প্রজবলিত 

হয়েছিল, তাতে কে এ আহুতি দলে? কার 
এত সাহস? আম সম্মুখে কেবল রন্তম্রোত 
দেখচি। আর ও কিঃ এক পরম সুন্দরী 
রমণী! রূপে সেই আমার মনোমোহিনী ! আর 

১ দুঃখার্ণব--দুইখর্ধা সাগর । 
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তাঁর হদয়ে এক ছীরকা! হে বিধাতা! এ দেখে 
আঁম এখনও বেচে আছ! রে কাঠন হৃদয়! 

তুই বিদশর্ণ হস্ না কেন? পোনমা্ছাপ্রাপ্তি) 
মন্ত্ীী। এই ত সর্বনাশ হলো! আর এ 

সকলই আমার দুব্বৃদ্ধিতে । হায়! হায়! পদ্ম 
তুলতে গিয়ে আমার এই মান্র লাভ হলো যে, 
মৃণালের কণ্টকে হস্ত ছন্ন-ভিন্ন হয়ে গেল! 
(উচ্চৈঃস্বরে) ভগবত অরুন্ধাতি ! রাজনন্দিনী 
শাশকলা! আপনারা এ দিকে একবার শীঘ্র 
আসুন। মহারাজের প্রায় আসন্নকাল 
উপরি হে বসম্ধুরাজকুলতিলক! হে 
নররাজ! তুমি কি এ প্রাচীন শুভানধ্যায়ীকে 
[বিস্মৃত হলে? হে নর-কার্ভকেয়! বৃদ্ধ 
মহারাজ 'কি এই জন্য আমাকে এ পাপময় 
সংসারে রেখে গিয়েচেন! আমি তোমার এই 
দশা স্বচক্ষে দেখব ? হে নরশাদ্দৃল ! মধ্যাহ্ে 
কি রাঁবদেব অস্তাচলে গমন করবেন 2 তবে 

তোমার এ দশা কেনঃ (রোদন) 

বেগে অরুন্ধতী, শশিকলা ও কাণ্চনমালার প্রবেশ 

অরু। (সাঁব্ময়ে১ট এ কি মন্ন্রিবর! 
এ কি! 

শীশকলা ও কাণ্চনমালার মৃদু রোদন 

মন্্ী। আর কি বলবো ভগবাঁতি!_ রাজ- 
নাল্দনী ইন্দুমতীকে দেখে মহারাজের জ্ঞান- 
রাব বোধ হয় মোহ তিমিরে চির আচ্ছন্ন 
হয়েছে! 

অরু। রোজার মস্তক গ্রহণ কাঁরয়া) 
মান্মবর! আপাঁন সরুন, আমি দেখি, বিধাতা 
কি করেন। 

রাজার মস্তক স্বীয় ক্রোড়ে করিয়া মালা জপ 

রাজা। (সংজ্ঞা লাভ করিয়া) ভগবাতি! 
আপনারা এখানে কেন ? আপনারা এখান থেকে 
যান। আপনাদের দেখলে আমার বোধ হয়, 
আপনারা যেন, আমার প্রাণের প্রাণকে. জীবনের 
জীবনকে আঁগ্নিতে ভস্ম করে এসেছেন! 
আমিও অপাবন্র! কেন না, আমি এখন 
প্রাণশূন্য। আপনারাও এখন আর পাঁবন্্ নন। 
কেন না, আপনারা *মশানভূমি পদস্পজ্ট 
করেছেন! 

মধুসূদন রচনাবলী 

অরদ্দ। বস! শান্ত হও; শান্ত হও। এ 

প্রলাপ-বাক্যাঁক তোমার উপযুস্ত ? 
রাজা। ভগবতি! আপনারা যান। 

অরু। বৎস! তোমাকে এ অবস্থায় কে 
পারত্যাগ করতে পারে? (উিচৈচৈঃস্বরে) 
রামদাস! 

(নেপথ্যে) ভগবাঁতি! 
অরু। শীঘ্র শাঁন্তজল আনয়ন কর। 

শান্তজল হস্তে রামদাসের প্রবেশ 

অরু। (শান্তিজলে রাজমূখ প্রক্ষালন 
কারয়া) উঠ বংস! যেমন নিশানাথ, রাহ;র গ্রাস 
হতে মান্তি পেয়ে, পুনব্বার ভগবতনী 
বসমতাঁকে সহাস্যবদনা করেন, তুমিও তাই 
কর। 

রাজা। (গাব্রোথান কারয়া) ভগবাত! 
অভিবাদন কার, আশীব্্বাদ করুন! 

অরু। বৎস! এখন ত সুস্থ হয়েছ ? 
মন্তীী। (স্বগত) কি আশ্চর্য্য! ব্রাহ্মণী 

আশীব্বাদ করলেন না! পূর্বে “চিরজীবী 
হও! চিরসখী হও! বিধাতা তোমার মঙ্গল 
করুন” এই সকল কথা আশীব্্বাদস্থলে মূখ 
দিয়ে বাহর্গত হতো, আজ আর তা নাই! 
পাছে আশীর্বাদ নিষ্ফল হয়, বোধ কার এই 
ভয়ে, আশীব্বাদ করলেন না! মহারাজের যে 
বিষম অমঙ্গল উপাস্থত, তার আর কোনো 
সন্দেহ নাই! অমঙ্গল সূচনার পূর্বানূভবে 
এই লক্ষণ! 

রাজা। জননি! আমার কি কুক্ষণে জল্ম! 

এ কুজীবন, আম প্রায় স্বপ্নেই কাটালেম। 
অরু। কেন বংস! স্বপ্নে কেন? 
রাজা। ভেবেছিলেম, আজ সায়ংকালে, 

করে. পুনজ্জাঁবত হবো। কিন্তু, তাঁকে যে 
কিরুপ দেখলেম, যেমন স্বপ্নদেবী, মায়াময়ী 
নারীকে সঙ্গে করে, সুপ্ত জনের মনোরগ্গ 
জল্মান, এও সেইরূপ হলো! 

অরু। বংস! এ তোমার ভ্রান্তি! সেই 

রাজনান্দনী ইন্দমতী, এই পদরীতেই 
আছেন। আর তোমার ভগ্ন শাঁশকলার সাঁহত 
এই অল্পকালের আলাপ পাঁরচয়ে তাঁর 'বশেষ 
সম্প্রীতি হয়েছে। 



মায়া-কানন 

রাজা। ব্যেগ্রভাবে) তবে দোৌব! আম কি 
তাঁর চন্দ্রানন দেখতে পাই না? 

অরু। বংস! তা হতে পারে;-কিন্তু, 
[তান কুলবালা;-আর কোন: কুলবালা, তা 
তুম ভালর্প জান না। তানি যে সহসা 
তোমার সাঁহত স্নাক্ষাৎ করবেন, এ কোন মতেই 
সম্ভবে না। তুমি এখন রাজপুরীতে প্রবেশ 
করো; সমাগত কুলকন্যারা এই উদ্যানে 

বিহারার্থ আসবে; তা হলে অবশ্যই ইন্দুমতা 
তোমার দর্শনপথে পড়বেন। আর যাঁদ তোমার 
তাঁকে 'কছ বন্তব্য থাকে, তবে আপন ভগ্নী 
শাশকলাকে দিয়ে বলালেই হবে। 

রাজা। (শাশকলার কর্ণে কিছ কাহয়া) 
এস মান্তবর! আমরা রাজপুরীতে প্রবেশ 
কাঁর। 

[ মন্ত্রী ও রাজার প্রস্থান । 

অরু। কোণ্তনমালার প্রাত) কাণ্চনমালা ! 
রাজনান্দিনন ইল্দুমতাঁ আর তাঁর সখীকে শীঘ্র 
এ স্থলে আহবান করো । 

কাণ্চন। যে আজ্ঞা ভগবাত! 
[ প্রস্থান। 

অরু। (শাঁশকলার প্রতি) রাজনান্দান! 
তোমরা এখানে কিছু কাল সংগনতাঁদ 
আমোদে মহারাজের চিত্ত বিনোদন কর;__ 

শীশ। জনান! আপাঁন কি তবে আশ্রমে 
যেতে ইচ্ছা করেন? তা হলে কিন্তু কিছ” 
হবে না। দাদা যাঁদ আবার এরূপ বিচলিতমন 
হন, তবে কে রক্ষা করবে? 

অরু। বংসে! আম যে শান্তজলে ওঁর 
মুখ প্রক্ষালন করোছি, তাতে আর কোন ভয় 
নাই! অমৃত যাকে স্পর্শ করে, তার কি 
মরণাশঙ্কা থাকে 2 এর উদাহরণ-স্থলে, রাহ 

আর কেতুকে দেখ ।৯ 
শীশ। জনাঁন! আপনার শ্রীচরণে এই 

মিনতি কার, আপাঁন এখানে থাকুন। 
অরু। বসে! সাংসারক সুখলোভে 

আমার মন সতত াবরত। তবে তোমার অনুরোধ 
অবহেলা কর্তে মন চায় না। আচ্ছা, আম 
এখানে থাকলেম। 

১» পোরাণিক প্রসঙ্গ । 
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ইন্দূমতী ও সুনন্দার প্রবেশ 
শাশ। (ইন্দূমতীকে আ'লঙ্গন কারয়া) 

প্রয় সাঁখ!_(করযোড় কারয়া) এ দাসীর 
অপরাধ মার্জনা করবেন। আমি যে আপনাকে 
প্রিয় সখী বাল, এ আমার অনুচিত কর্ম্মা 
[কন্তু ভেবে দেখুন, জনকরাজতনয়া সীতাদেবা, 
সরমা রাক্ষপীকেও সখী বলে সম্ভাষণ 
করোছলেন, আমার ক তেমন সৌভাগ্য 

হবে।২০ 

ইন্দু। (শাঁশকলাকে আলিঙ্গন কাঁরয়া) 
প্রয় সাঁখ! "প্রয়তমে! তুমি আমার দ্বতায় 
প্রাণস্বরূপ! তুমি ত আমার দাসী নও, আঁমই 
তোমার দাসী। তোমার বাহুবলেন্দ্র ভ্রাতার 
রাজ্যে আমাদের বসাতি। 

শাশ। প্রয় সাথ! ও সকল কণা বিস্মৃত 
হও। এ বসন্ত কাল। আর দেখ, আজ পৃর্ণ- 
চন্দ্রালাকে আকাশ, পাঁথব্টী সকলই যেন ধৌত 
হয়েছে । আরো দেখ, এ উদ্যানে কত প্রকার 

স্মর্ভি কুসুম প্রস্ফটিত হয়েছে। আর শুনোছ, 
তোমার এরূপ সুমধুর কণ্ঠ যে, আকাশে 
খেচর, আর ভূতলে ভূচর,.-তোমার সঙ্গীত- 
ধ্বনি শুনলে. সকলেই স্বকর্ম্ম বিস্মৃত হয়ে, 
একতান মনে সেই সংগীত শুনতে থাকে । তা 
শপ্রয় সাখ! এ সুখে কি আমাদের বাত 
করবে? এই আমার বাঁণাট গ্রহণ করে, একটি 
গীত গাও। 

ইন্দু। সাঁখ! সুকণ্ঠই বলো, আর কুকণ্ঠই 
বলো তা সে সকল এখন আর নাই। এখন 
দু£ইখেব হলাহলে একপ্রকার নীলকণ্ঠ! 
জঙ্জরনভূতা হয়ে রয়েছি! তা তোমার সমান 
প্রয়তমাকে অসন্তুষ্ট করা কর্তব্য নয়; দাও, 
তোমার বাঁণা দাও। 

বীণা গ্রহণপৃবর্বকক গণত 

শী* ' আহা' শক সমধূর সঙ্গীত! 
(অরুন্ধতশর প্রাত) ভগবাত! আপাঁন কি 
বলেন ? | 

অবু। তভ্রিদশালয়ে এইরূপ সঙ্গীত হয়। 
শশি। (ইন্দূমতশীর প্রাতি) প্রিয় সাথ! 

২০ রামায়ণের উল্লেখ। মধ্স্দনের প্রিয় প্রসঙ্গা। মেখঘনাদবধ কাব্যের ৪র্থ সর্গ দুষ্টব্য। 
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এরুপ মধু-কোকলাকে এ রাজপরীর উদ্যানে 
কি প্রকারে চিরকাল আবদ্ধ করে রাখতে 
পারি, তার কোন উপায় তুমি বলতে 
পারো? 

ইন্দু। সাঁখ তুম দেখাঁচি এক জন মন্দ 
ঘটক নও। তার পরে কি বল দোৌখ? 

শাশ। তুমি ক তা বুঝতে পাচ্চ না? 
যেখানে দেবদেবী সকলেই অনুকূল, সেখানে 
মানব-হৃদয় কেন প্রাতিকূল হবে” তা এসো, 
তুমি আমার ভাঁগনণ হও! 

ইন্দু। (সহাস্য বদনে) তার পর তুম 
ননদ হয়ে, যার পর নাই জবালা দেবে বুঝ ? 

অরু। বাঁলকাদের রহস্য আমাদের মত 
বৃদ্ধাদের শ্রোতব্য নয়। 

কাণ্চং দূরে অবাস্থাতপৃব্বক মালা জপ 

প্রভো! তোমারি ইচ্ছা। সবর্ণ-প্রজাপাঁতি, 
আত অনপকাল মান্র জীবন ধারণ করে_আর 
যে অঃপকাল সে পু্পমধু পানে আতপাত 
করে, এরাও তাই করুক! শমনের কোষমনন্ত 
সূতীক্ষণ আত সব্বক্ষণ যে মস্তকোপাঁর 
রয়েছে, এ যে লোকে দেখতে পায় না, এ 
কেবল বিধাতার অসাধাবণ অনুগ্রহ । প্রভো! 
তুমিই দয়াময় 

শাঁশ। (ইন্দূমতীর প্রাত) 'প্রয় সাঁখ! 
আমার দাদার একাট প্রার্থনা ।_তোমার 
[নকটেই প্রার্থনা। 

ইন্দ,। কি প্রার্থনা 'প্রয় সাঁখ * 
শাশ। (কর্ণমূলে) 
ইন্দু। সাথ! তোমাকে আমার "দ্বিতীয় 

প্রাণ বলেছি, তোমার কাছে মনের কথা অবান্ত 
রাখা আমার ইচ্ছা নয়। এ প্রস্তাবে আমার কোন 
আপাত্ত নাই । কেনই বা থাকবে 2? আম তোমার 
কাছে ধর্মকে সাক্ষী করে, অঙ্গীকারবদ্ধ হাচ্ছ, 
তোমার অগ্রজ ভন্ন কখনো, অন্য পুরুষকে 
পাতিত্বে বরণ করবো না। কিন্তু একট বংসর 
এ কর্ম হবে না। আমার পিতার শুভার্ে এক 
ব্তারম্ভ করেছি। 

শাশি। প্রিয় সাঁখ! তুমি এ অঙ্গীকার 
ভগবত অরুন্ধতীর সম্মুখে কর।- (উচ্চৈঃ- 
স্বরে অরুন্ধতীর প্রাত) ভগবাঁত আপাঁন 
একবার এ দিকে পদার্পণ করুন। 

মধুসূদন রচনাবলশী 

অরুন্ধতনর প্রবেশ 

শাশ। ভগবাতি! আপানি শুনুন, প্রিয় 
সখী ইন্দমত এই অঙ্গীকার কচ্চেন যে, 
দাদাকে ভিন্ন উন অন্য কোন পুরুষকে পাতত্বে 
গ্রহণ করবেন না। কিন্তু, এক বংসরকাল এ 

কর্ম সম্পন্ন হবে না। ট 
অর্। (ইন্দুমতার প্রীত) কেমন বংসে! 

এ কি সত্য? 
ইন্দু। (ক্রীড়া সহকারে মস্তক অবনত 

করন) 
সূন। আজ্ঞা হাঁ. আমার প্রয় সখীর 

এই দু প্রাতিজ্ঞাং আর এই-ই তাঁর মনের 
বাঙ্কা। 

অর্ু। এ উত্তম সঙ্কল্প' রান্র আঁধক 
হতে লাগল: তোমরা সকলে নিজ ভবনে যাও : 
_আর আমিও এখন আশ্রমে যাই। দেখ শাঁশ! 
তোমার প্রিয় সখশীর সাহত জনকয়েক রক্ষক 
দাও, নাগারক উৎসব এখনো সাঙ্গ হয় নাই। 
আর দেখ কাণ্চনমালা' তুমি মন্ত্রী মহাশয়কে 
একবার আমার এখানে পাঠিয়ে দাও। 

শাশ ও কাণ্ণন। যে আজ্ঞা ভগবতি! 
| অরুন্ধতশ ব্যতীত সকলের প্রস্থান। 

অরু। (পাঁরভ্রমণ কাঁরয়া স্বগত) প্রভো! 
তাঁমই সত্য। মহারোগে মহৌষধই আবশ্যক 
করে। আর যাঁদও,. সে মহৌষধ রোগীর পক্ষে 
কিছুক্ষণ ক্লেশজনক হয়ে দাঁড়ায়, তবুও তাতে 
বরন্ত হওয়া অনুচিত কর্ম। যে প্রেমাঙকুর 
ভাগাদোষে এদের হৃদয়ক্ষেত্রে অও্কুরিত হয়েছে. 
সে অঙকুরকে যে প্রকারে হয় উল্মলিত করতে 
হবে' তা না করলে. আর রক্ষা নাই। 

মন্ত্রীর প্রবেশ 

(প্রকাশ্যে) আসুন মান্নধবর! মহারাজ 
কোথায় 2 

মন্ত্ী। তানি শয়নমান্দরে প্রবেশ করে- 
ছেন। 

অরু। এখন কি কর্তব্য, তা বলুন 
দোঁখি। 

মন্ত্রী । দোব! আম যেন ভয়াকুল সাগর- 
তরঙ্গে পড়েছি! কোন্ দিকে গেলে যে রক্ষা 
পাব. তা বুঝতে পারাছ না। আম জ্ঞানশন্য 
হয়োছ, আপাঁন কি বলেন? 



মায়া-কানন 

অরু। শুনুন, এরুপ জনরব হয়েছে যে, 
গুজরের রাজা, রাজকর না দেওয়াতে গান্ধারের 
বর্তমান আধপাঁত ধূমকেতু সংহ সসৈন্যে 
গুজ্রদেশ আক্রমণ কন্তে এসেছেন। আপান 

অনাতাঁবলম্বে তাঁকে পাত্রকার দ্বারা এই সংবাদ 
প্রেরণ করুন যে, গান্ধারের ভূতপহ্ব রাজা, 
তাঁর একমাত্র "কন্যা ইন্দুমতীর সাঁহত এই 
নগরে ছদ্মবেশে আছেন। 

মন্ত্ী। ভগবাঁত! এতে ক ফল লাভ 
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অরু। আপাঁন ক দেখছেন না যে পত্র 
পাঠ মান্র দস অধম্মাচারী এই কন্যারত্ব ইন্দু- 
মতণকে অবশ্যই চোয় পাঠাবে। কেন না, তার 

পুত্র জয়কেতুর সাহত এ কন্যার পারণফ হলে, 

পাঁরণামে নিত ৬৬ আর যাঁদ 

পণ্চালাধপাতি রোষপরবশ হয়ে, মহারাজের 

সাহত যুদ্ধ আরম্ভ করেন, তবে অজয় কখন 

ধূমকেতুর সাহত শন্লুভাবে প্রবৃত্ত হবে না। 

সত্য টে ইন্দমতীকে ধূমকেতুর হস্তে দতে 

অজয় 'বষম মনঃপাঁড়া পাবে, মি আপনাকে 
আমি বারম্বার বলেছি যে, মহারোগে মহোৌ- 
ষাঁধর আবশ্যক যে বিবাহে দেবতারা প্রাতক্ূল, 
যা নিবারণার্থে স্বগাঁয় মহারাজের পাঁবত্র আত্মা 

পুনঃ পুনঃ ভূতলে অবতরণ করেছেন, সে 

ধববাহে সম্মত দলে, রাজার আমরা অশ্রেয়- 

সাধক হব। আর. মহারাজ আমাদের যে *'র 

দয়া স্বর্গে িয়াছেন, তারও প্রাতিকুল 

অনুষ্ঠান করা হবে। এখন আপান ক বলেন : 

মন্তী। (চিন্তা কাঁরয়া) দোব' এ আপনার 

দৈব বাঁদ্ধ! আপাঁন দেবাঁদদেব মহাদেবের 

সেবা বৃথা করেন নাই! 1তানই আপনাকে এ 

দেবদুললভ জ্ঞান 'দিচ্ছেন। আমি আপনার 

প্রস্তাবে সব্বথা অনুমোদন করলেম, কল্য 

প্রত্যবেই গুজ্র নগরে দত প্রেরণ করবো। 

এখন রাঁত্র আঁধিক হয়েছে । অনুমাত হয় তো 
বিদায় হই। 

অরু। আমিও এখন আশ্রমে যাই। 

মন্লী। বলেন তো সঙ্গে রক্ষক দিই। 

অরু। (সহাস্য বদনে) আমাকে এ নগরের 

কে না চেনে ? বিশেষতঃ, আমার রামদাস বীর- 

ভদ্র অবতার। তবে চলুন। এস রামদাস! 
[ উভয়ের প্রস্থান। 
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চতুর্থ অঞ্ক 
প্রথম গরভাঙ্ক 

গুজর নগর; সম্মুখে গান্ধার-রাজীশাঁবির 
রক্ষক ও দৌবারক দণ্ডায়মান 

রক্ষক। (পারদ্রমণ করত স্বগত) এ যদ্ধে 
মহারাজের স্বয়ং আসা ভাল হয় নাই। আমাদের 

সেনাপাঁত মহাশয় একলা হলেই এ দেশ আমা- 
দের পদানত হতো। কিন্তু আমি দেখাছ. যারা 
নিজে অধর্মাচারী, তারা অপর ব্যান্তকে কখনই 

বিশ্বাস করে না। বোধ হয়, আমাদের মহারাজ 
এই ভাবেন যে, উন স্বয়ং যে উপায়ে রাজ্যলাভ 

করেছেন, হয়তো সেনাননও তাই করবেন। 

একমনে চৌঁদকে ভ্রমণ ও দৃতের প্রবেশ 

রক্ষক। কে তুমি? 
দূত। আম সন্ধুদ্রেশাধপাতর দূত। 

রাজাধিরাজ ধূমকেতু সংহের নামে পান্রকা 

আছে। 
রক্ষক। (দৌবাঁরকের প্রাত) ওহে 

দৌবারক! 
দৌবা। ক ভাই! 

রক্ষক। এই ব্রাহ্গণ ঠাকুরকে রাজগোচরে 

লয়ে যাও । 

নেপথ্যে রণবাদ্য 

দৌবা। এ যে মহারাজ, এই দকেই 

আসল্মন। 

ধূমকেতু, মন্ত্রী ও সেনানীর প্রবেশ 

দৃূত। মহারাজের জয় হোক! 
রাজা-ধূম। আপাঁন কে? 
দৃত। শহাবাজ! আম ব্রাহ্মণ! 'সন্ধ্দেশ 

হতে রাজসম্ীপে একখান পান্রকা আনয়ন 

করো 

পত দান 

রাজা-ধূম। (পনর পাঠ করিয়া সাবিস্ময়ে) 
আঁ-এ ক! 

মন্তী। কি মহারাজ ? 
রাজা-ধূম। পত্র পাঠ করে দেখ। 

মল্লশর হস্তে পন্ন প্রদান 
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মন্দ । (পাঠ কারয়া) কি আশ্চর্য্য! উত্তর 
গো-গহে রাজা দূর্যোধন যে ফল লাভ কত্ত 
পারেন নি, আমরা এই গুজর নগরে এসে 
সেই ফল লাভ করলেম। 

সেনানী। বৃত্তান্তটা ক মন্ত্রী মহাশয় ? 
মন্তীঁ। পন্র পাঠ করুন। 

প্র প্রদান 

সেনানী। (পন্ত্র পাঠ কারয়া) এত 1দনের 
পর দেবগণ, হে মহাঁপাতি! আপনার প্রাত 
প্রকতর্পে প্রসন্ন হলেন। রাজকুমারের সাঁহত 

নিম্কন্টক হবে, আর যেমন অনেব নদ দুই 
মুখে বিভন্ত ও আভধাবিত হয়ে পাঁরিশেষে 
সাগরদ্বারে আবার 'মালত হয়, সেইরূপ মহা- 
রাজের ভূতপ্বর্ব রাজবংশ 'বাভন্ন মুখে আভ- 
ধাঁবত হলেও, এই বিবাহ ব্যাপারে মিলিত হয়ে 
যায়। তা মহারাজ! এই মুহূর্তেই ইন্দুমতঁকে 
সিম্ধুদেশের রাজার নিকট চেয়ে পাঠান। আর 
অনুমতি হয় তো দূতের সাঁহত আম স্বয়ং 
সম্ধুদেশে যাই। যাঁদ সিন্ধুরাজ আপনার 
আজ্ঞা অবহেলা করেন, তবে তাঁর রাজ্য 
লণ্ডভণ্ড করবো । গান্ধারের ভূতপক্র্ব মহারাজ 
অতীব বদ্ধ: তাঁকে যতাকিণ্চিৎ মাঁসক বাত 
দিলেই তাঁর জীবনের এ সায়ংকাল সৃখে আতি- 
বাহত হবে। 

রাজা-ধূম। ভীমাঁসংহ! তুমি আমার 
যথার্থ বন্ধু ও মঙ্গলাকাতক্ষ। চলো, এ বষয়ে 

পুনরায় মল্তণা করা যাকৃগে। মালতি! দেখ, এই 
সমাগত দূত মহাশয়কে যথোচিত আঁতথ্য- 
চর্যার সুবিধা করে দাও। 

মন্ত্রী । মহারাজের আজ্তা শিরোধার্যয ! 
[ সকলের প্রস্থান। 

লেপথ্যে রণবাদ্য 

দ্বিতীয় গভণঙ্ক 

সিন্ধূনগর; রাজমান্দর 

মল্লী। (আসাীন- স্বগত) অদ্য প্রায় দশ 
একাদশ মাস অতাঁত হলো, মহারাজ কোন 

২১ মহাভারতায় কাহনণর উল্লেখ। 

মধুসূদন রচনাবলী 

মতেই রাজকার্ষ্য মনোযোগ দেন না। আমার 

তা হলে কোন হানিই ছিল না। কিন্তু, জীবনের 
অপরাহ্কালে, এত পাঁরশ্রম অসহ্য হয়ে 
পড়েছে। উঃ! অদ্য আম মুমূর্ষ-প্রায়। 
(গান্নোথান কাঁরয়া) আর এ কিঅমনোযোগের 
সময়! পণ্চালাধপাঁতর দূত যুদ্ধে আহ্বানার্থে 
এ নগরে প্রবেশ করেছে! বোধ কার, গুজর 
নগর থেকেদ দত আগতণ্রায়। 

দৌবারকের প্রবেশ 

দৌবা। মন্তী মহাশয়! গান্ধারাধিপাতির 
প্রোরত দূত ও সেনানী নগব-তোরণে 
উপাঁস্ধত। কি আজ্ঞা হয় 2 

মন্লী। নগরপালকে বল, তিনি উভয়কে 
সম্মানসহকারে গ্রহণ করেন, আমি একবার 
মহারাজের সাঁহত সাক্ষাৎ কার। 

দৌবা। যে আজ্ঞা । 
[ প্রস্থান। 

মন্ত্রী । (স্বগত) হে বিধাতঃ! ভগবত 
অরুন্ধতশ আর আমি, আমরা দুজনে যে কর্ম 

বপাত্ত না হয়। এইমান্র আপনার নিকট 
প্রার্থনা । 

অরুন্ধতীর প্রবেশ 

অরু। আসন গ্রহণ করিয়া) এক সত্য 
মাল্নবর! পণ্চালাধপাতি আমাদের মহারাজকে 
যুদ্ধে আহ্বানার্থে দূত প্রেরণ করেছেন 2 আর 
না কি গুজ্র দেশ থেকে রাজা ধূমকেতুর 
দূত ও সেনানী দশ সহত্্র সেনা সমভিব্যাহারে 

এ রাজ্যে প্রবেশ করেছে? তা মহারাজ 
কোথায় 2 

মন্লী। (দীর্ঘ 'ন*বাস পাঁরত্যাগ কাঁরয়া) 
ভগবাঁত! আর ক বলবো! এ সকলিই সত্য! 
এ 1দকে মহারাজ প্রায়ই শয়নমন্দির পাঁরত্যাগ 
করেন না 

অরু। ক সব্বনাশ! তিনি এই স্থানে 
বিদেশীয় মহদ্ব্যান্তর সাঁহত সাক্ষাৎ করবেন ? 
তারা কি ভাববে, সিন্ধুরাজপুরীতে একি 



মায়া-কানন 

সভা নাই। আপাঁন মহারাজকে আমার নাম 
করে শীঘ্র আহবান করুন৷ 
মন্লী। যে আজ্ঞা দোব! 

[ মন্ত্রীর প্রস্থান। 

অর্ু। (স্বগত) রাজসভাতে এ সকল 
সমাগত ব্যান্তরু সাহত যথাঁবধানে সাক্ষাৎ না 
করলে আর মান থাকবে না। অজয় যে এত 
[হল হবে, এ আমি কখনই মনে কার নাই। 
তা দোখ, ভাঁবষ্যতের গর্ভে ক আছে। 

রাজার সাঁহত মন্ত্রীর পুনঃপ্রবেশ 

(প্রকাশো) অজয়! তুমি কি বংস, সম্ভ্রান্ত 
[বদেশী জনগণের সাহত এই বেশে এই 
মান্দরে সাক্ষাৎ করতে ইচ্ছা কর? আগন্তুক 
মহোদয়েরা মনে কি ভাববেন 2_।সন্ধুরাজ- 
প্রাসাদে ?ি রাজসভা নাই ঃ আর সন্ধুরাজের 
এ অপেক্ষা উতকৃষ্টতর পাঁরচ্ছদ নাই? বৎস! 
তোমার এ অবস্থা কেন 2 

রাজা। (দীর্ঘান*বাস পাঁরত্যাগ করিয়া) 
ভগবাঁতি! এ সংসার মায়াময় । আর জীবন এক 
স্বপ্ন-স্বরূপ। রাজমাহমা, রাজপারচ্ছদ, এ 
সকল বৃথা। 

অরু। তবুও বংস! এই বৃথা দ্রব্য 
বৃথাভিমান লয়ে ভবাদশ লোকেরা সুখে 
কালাতিপাত করছেন। তোমার প্রজাবর্গ, সতৃষ্ণ 
নয়নে তোমার এই রাজভবনের 'দকে ০১ 4 
আছে। অবহেলা-রূপ কাঁট 'দয়ে এ প্রজাভান্ত- 
রূপ কোরক কেন নম্ট করতে চাও! 

রাজা। জনাঁন! আপনার আজ্ঞা ও উপদেশ 

[শরোধার্যয। কিন্তু, আম এত দববর্ধল যে, 
প্রায় পদসণ্চালনে অক্ষম হয়ে পড়েছি। এখানে 
যে এসোছ, সে কেবল আপনার নাম শুনে । 

অরু। (স্বগত) এক বৎসর পৃব্রে এর 
শারীরক কাণ্চনকান্তি, দর্শকের চক্ষু বমো- 
হিত করতো । বোধ কার, কীন্তকাবল্লভ কুমারও 
এরুপ রূপের নিকট পরাস্ত মানতেন। কিন্তু, 
ক পাঁরবর্তন! প্রেকাশ্যে) রামদাস! 

রাম। (নেপথ্যে) ভগবাঁতি! 
অরু। আমার ওষধের কৌটা শীঘ্র আনো। 

অরু। কৌটা হইতে ওঁষধধ লইয়া রাজাকে 
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প্রদানপূর্বক) গুরু শাক্রাচার্য্য, যানি সঞ্জীবনাী 
মন্ত্র প্রভাবে কালের করাল গ্রাস হতে শুন্য 
দেহে প্নর্্বার প্রাণ আনয়ন করেন, তিনিই এ 
মহৌষাঁধর সূষ্টিকর্তা। এ ওষধে সঞ্জীবনশ 
মলের কয়ং পাঁরমাণ গুণ আছে। এ শূন্য 
দেহে পুনরায় প্রাণের সণ্চার করে না বটে, কিন্তু 
দুব্বল দেহকে সম্যক সবল করে। 

রাজা। (ওষধ গ্রহণ কারয়া) ভগবাঁত! 
আপাঁনই ধন্য! (মন্ত্রীর প্রাতি) মান্িবর! রাজ- 
সভার সজ্জা করণার্থ উদ্যোগ করুন! 

মন্তীী। (স-উল্লাসে) হে আয়ুন্মনূ! 
[বধাত। আপনাকে দীর্ঘজীবী ও চিরজয়ী 
করুন। 

[ মন্ত্রীর প্রস্থান। 
অরু। শুন অজয়! তুম বংস, কোন 

[বধায়ে এত অধৈর্য হয়ো না। আমাদের এ 
াবষম সঙ্কটের সময়। সমীগত 'বদেশীরা যে 

যা বলে, সাবধানে সে সকল শ্রবণ করো, 
৩৩।দ্বধায়ে বাহত বিবেচনা করো । তোমরা 
ক্ষান্রয়, সহজেই ক্লোধপরতন্ত, কিন্তু এ সময়ে 
ক্রোধের তাপে মনকে উত্তপ্ত হতে 1দও না। 
সকলকেই এই উত্তর দিও যে, আপনারা অদ্য 
এ ক্ষদ্র নগরে আঁতথ্য গ্রহণ করন; আমি 
মন্তিবর্গ ও নগরস্থ প্রধান আত্মীয়বর্গের সাঁহত 
মন্ণা করে যথাঁবাঁধ উত্তর আগামী কল্য 'দব। 

রাজা। যে আজ্ঞা জনানি! 
[ অরুন্ধতীর প্রস্থান। 

র লা। (স্বগত) আবার! আবার এ বৃথা 
রাজম-মাগব্রবে কি ফল - হায়! এ রাজ্যে কত 
শত সহম্র প্রজা আছে, যারা দুঃসহ ক্লেশ- 
পরম্পরায় দিনরাত্রি আতবাহত করে। তবু 
তারা যদি আমার হদয়ের বেদনা জানতে পারে, 
তা হলে বোধ হয়, আমার এ রাজমুকুট, 
পদাঘ"ত দূরে ফেলে দেয়। আর এ বৈজয়ন্ত 
সমান র।জ্প্রাসাদকে ঘৃণা কোরে, স্ব স্ব ক্ষ,দ্রতর 
কুটনরকে সুখ সন্তোষের আলয় জ্ঞান করে। 
হে বিধাতঃ! লোকে ভাবে, এশবর্যাই সুখ ;_ 
কিন্তু এ কি ভ্রান্তি! সূর্যের প্রখর তাপে 

পদ অপেক্ষা শতগুণে শ্রেয়স্কর। যাঁদ মনে 
জানা যায়*যষে, যে আমার জাবনার্্ধ, যাকে 
প্রাণ" দিবারাৰ্র প্রার্থনা করে, আমার পাঁরশ্রমের 
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ফল আম তার সঙ্গে ভোগ করবো; তা হলে 
কি সখ! যাই এখন, সং সাজগে। 

[ প্রস্ধান। 

তৃতীয় গরাঙ্ক 

সম্ধূনগর; রাজসভা 
কাতিপয় নাগারক আসন 

প্রনা। মহারাজ যে, এত দিনের পর ' 
রাজসভায় আসচেন, এ পরম সৌভাগ্যের ববষয়। 
প্রজাবর্গের আজ যে কির্প হৃদয়ানন্দের 
দন, তা অনুভব করা আমার শান্তর অতাঁত। 
বোধ কার, চতুদ্রশ বংসর বনবাসান্তে, 
শ্রীরামচন্দ্রের অযোধ্যায় পুনরাগমণে ৩২২ প্রজা- 
বৃন্দের এত আনন্দ লাভ হয় নাই। 

দ্ব-না। বলুন দৌখ কশ্যপ মহাশয়! 
মহারাজের এ অবস্থা কেন ঘটেছিল ? 

প্রনা। মহাশয়! জনরবের অসংখ্য জহবা। 
কোনটা যে কি বলে. তার নিয়ম কিঃ তবে ' 
আনুমানিক 1সদ্ধান্ত এই হচ্ছে যে. মহারাজের 
বর্তমান 'চত্তবৈকল্যের হেতু উপাস্থত 'বিবাহ- 
সম্বন্ধীয় আন্দোলন হতে জন্মেছে । 

করেছেন! পুরাণের যুগগ্াল ঠিক ঠিক 
মুখস্থ আছে। 

দিব-না। (জনান্তিকে প্রথমের প্রাতি) তা 
নাহলে আর এত অগাধ বিদ্যা! কতকগুলো 
টুলো পাণ্ডত আছে, রাজার উচিত 
সেগুলোকে ফাঁস দেন! , বদ্যাবিষয়ের 
গণ্ডগোল খুব: কিন্তু, অহঙ্কারের শেষ নাই। 
কে ও, তাঁক্ক, কে ও, তান্নক, কে ও, 
পৌরাণক, কে ও. স্মার্ত! আমার জ্ঞানে 
সকলেই শাক্ষত শুক সদৃশ। কি যে বন্তৃতা 
করেন, স্বয়ংই তার অর্থ গ্রহণ করতে অক্ষম। 

৷ কেউ চণ্ডী পাঠ করেন, কিন্তু তার অর্থ 
জিজ্ঞাসা করলে বলেন, “যা দেবী সব্বভূতেষু" 
অর্থান্ড যা দেবী, সকল ভূতের কাছে যা! 
কিম্বা যে দেবী সকল ভূতের কাছে যায়! 

নেপথ্যে তোপ ও যন্ধবাঁন 

তু-না। (স-উল্লাসে) এ শুনুন। কালিদাস 

বলেচেন যে, সূর্যের সন্দর্শনে কুমুদ যেমন 
প্রফুল্ল হয়, মহারাজের আগমনে আমারও মন 

' তেমান হলো। 

তৃ-না। মহাশয়! বিধাতা স্ত্রীলোকাঁদগকে 
সৃষ্টি করেছেন কেন 2 

প্র-না। (সহাস্য বদনে) 
তোমার ন্যায় বিদ্যারত্র ক এ নগরে পাওয়া 
যেত 2 

তু-না। আজ্ঞে হাঁ, তা বটে! কিন্তু তা 
হলে স্বীকার করতে হবে যে. সকল যুগে 
স্তীলোকেই পুরুষ দলের সব্বনাশের মূল! 
সত্যযুগে২ৎ দুঃশাসন, দ্রৌপদীকে অপমান না 
করলে, বোধ হয়, কুরুক্ষেত্রের ভীষণ সংগ্রামের 

সত্রপাতই হতো না। আরো দেখুন, দবাপরেষ্, 
সীতার লোভে রাবণ রাজা সবংশে বিনষ্ট 
হলো। আরো যে পুরাণে কত ক আছে, তা 
আপি অবশ্যই অবগত আছেন। 

প্রনা। 

২২ রামায়ণ কাঁহনশীর উল্লেখ। 

(জনান্তকে দ্বিতীয়ের প্রাত) ৷ 
ভায়া আমাদের বিষুশম্মার টোলে 'বদ্যাভ্যাস | 

তা না করলে, 

| 

প্রনা। ভালো নকুল! এ শ্লোকাঁট 
কাঁলদাসের কোন্ কাব্যে পড়েছ ভাই? 

ত-না। বোধ কার. বোধ কার, বোধ 
কার, যেন অনর্ঘযরাঘবেংৎ হবে! তাতে যাঁদ 
না হয়, তবে তবেশিশুপালবধেং৬ যে 
পাবে, তার কোন সন্দেহ নাই। 

প্রনা। এ সকল ক কাঁলদাসকৃত ? 
তৃ-না। আজ্ঞে, তার সন্দেহ কিঃ আপাঁন 

জানেন না “কাব্যেষ্ মাঘ" "কাব কাঁলদাস" 
অর্থাং কাব্যের মধ্যে যে মাঘ, তার কাব 
কালিদাস, এখানে "তস্য" শব্দাটি ভহ্য 
আছে। 

প্রনা। আচ্ছা, শশুপালবধের নাম 
"মাঘ হলো কেন: 

ত-না। মহাশয়! অথব্ববেদের এক স্থানে 
লাখত আছে যে, কালিদাস মাঘ মাসের 

২৩ মহাভারত কাহিনীর উল্লেখ । সত্যযগ হবে না, দবাপর হবে। 
২৪ রামায়ণ কাঁহনীর উল্লেখ । দবাপর নয়, ব্রেতাফুগ হবে। বস্তার জ্ঞানের অভাবসূচক। 
২৫ অনর্থযরাঘব-_-৮ম-৯ম শতকের কাব মুরাঁর রচিত সপ্তাঙ্ক নাটক। 
২৬ শিশৃপালবধ-মাঘ রাঁচত মহাকাব্য । কাব দশম-একাদশ শতকের লোক। 



মায়া-কানন 

সংক্লান্তিতে 1শশুপালবধ কাব্যখাঁন সমাপ্ত 
করেন, তাতেই ও"র এক নাম মাঘ 
হয়েছে। 

প্র-না। ভাই! তৃঁমি যে স্বয়ং সরস্বতণর 
বরপন্ত্র' 

*৯ নেপথ্যে বাদ্যধবাঁন 

দব-না। মহাশয় এ শুনুন, মহারাজ 
আগতপ্রায়। 

নেপথ্যে বন্দীর গতি 

রাজা, মন্ত্রী ও কতিপয় রাজপূরুষের প্রবেশ 

সকলে । (গাত্রোথান কাঁরয়া) মহারাজের 
জয় হোক! টি 

রাজা । (ধীরে ধীরে সিংহাসনে উপাঁবস্ট 
হইয়া) শরীরের অসুস্থতা নিবন্ধন আমি এত 
দিন এ রাজসভায় উপাঁস্থত হই নাই। ?ীকন্তু 
যেমন বাবদেশে থাকলেও পিতার মন, 
সন্তানাদর শুভ কামনায় সব্বক্ষণ সাঁচন্তিত 
থাকে, আমারও মন তেমান আপনাদের শুভ 
সঙ্কল্পে পরিপূর্ণ ছিল। (মন্ত্রীর প্রাতি) 
মল্তিবর! যে সকল দূত. ভিন্ন দেশীয় রাজার্ষ- 
গণের নিকট হতে এ রাজধানীতে আগমন 
করেছেন, তাঁদের সকলকেই সভাতে আহবান 
করুন। আম আতশয় দুব্বল। অতএব, 

সংক্ষেপে আলাপাঁদ সমাধান করা আবন্ধ 
মন্ত্রী । আয়ুম্মন' আপাঁন দীর্ঘজীবী 

ও চিরবিজয়ী হউন ' 
| মন্ত্রীর প্রস্থান। 

প্রনা। আহা! মহারাজের মুখখান 

দেখলে হৃদয় বিদীর্ণ হয়। হে বিধাতঃ! তুম 
কি দুরন্ত রাহুকে এর্প সৃবিমল শারদীয় 
পর্ণচন্দ্র গ্রাস করতে দাও” মহারাজের 
শরীরের সে সবর্ণকান্তি এখন কোথা 2 
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ত-না। মহাশয়! আপনার আক্ষেপোক্তিতে 
ঘটকর্পরের নৈষধচাঁরতেরং৭ একটি শ্লোক 
আমার মনে পড়েছে: তাঁস্মন্ন দৌ কতাঁচিদবলা 
প্রযুক্ত সঃকামী, নীত্তা মাসান্ কনক বলয় 
ভ্রংস "রন্তু প্রকার্যয,২৮ এ স্থলে কোলাহল 
ভল্লীনাথের ২৮১৯) টকা অতাঁব মনোরম । যখন 

মহারাজ নলের শরীরে কলি প্রবেশ কসেন, 
তৎকালে তাঁরো এই দশা ঘটোছলো। 

প্র-না। ভাই' রক্ষা করো! 

বৈদেশিক দৃতদ্ধয়ের সাঁহত মন্ত্র পুনঃপ্রবেশ 

মন্ত্রী । ধর্মাবতার। এই মহামাতি 
পণ্ালাধপাঁতর দূত, ইনি জাত্যংশে ব্রাহ্মণ । 

রাজা । দৃতবর, প্রণাম কার! আসন গ্রহণ 
করুন! 

দৃূত। মহারাজ! মদ্দেশয় রাজকুল- 
চক্রবর্তর্ঁ পরন্তপ রাজঙ্সিংহ পণ্ালাধপাতর 

এরপ আদেশ নাই যে, আম আপনার গৃহে 
আসন গ্রহণ কার। মহারাজ আপনাকে এই 
অস্ত্রখাঁন প্রেরণ করেছেন। (তলবার প্রদর্শন 
কাঁরয়া) তাঁর অস্ত্রাগারে এরূপ অসংখ্য অস্ত 
আছে। প্রাতি অস্ত আপনার যোধদলের রন্ত- 
স্রোতে 'স্মত হবে। (রাজাঁসংহাসন সম্মুখে 
তলবার নিক্ষেপ) এ 'ববাদের কারণ আপাঁন 
[লক্ষণ অবগত আছেন। 

রাজা । (সরোষে) একি বিষম প্রগলভতা ? 
দূত। (করযোড় করিয়া) ধম্াবতার! 

আগ শ দাঁরদু ব্রাহ্মণ। এ প্রগল্ভতা আমাদের 
নয়। 

রাজা। ঠাকুর! আম তা বিলক্ষণ বুঝ । 
তুমি প্রাণাঁধ মাত্র। যা হোক, অদ্য আতিথ্য 
পৃূনঃ গ্রহণ কর, কল্য সমুচিত উত্তর পাবে । 
এক্ষণে বিদায় হও। 

| প্রথম দৃতেন প্রস্থান । 

২৭ নৈষধচারত--১২শ শতকের কবি শ্রীহর্ষ রাত কাব্য। ঘটকর্পরের নয। এই কাব্যে রাজা নলের 

কাহনন বার্ণত। 
২॥ কাঁলদাসের মেঘদূতের শেলাক। ভুল উদ্ধাতি। আসল লোকটি 

তাঁস্মন্রদ্রৌ কাতাচিদবলাবিপ্রযন্তঃ স কামী 
নীত্বা মাসান কনকবলয়ন্রংশীরন্তপ্রকোচ্ঠঃ। 

(মেঘদূত : পূর্বমেঘ। ২য় শ্লোকের প্রথমাংশ) 
২১) কাঁলদাসের কাবোর বিখ্যাত টাঁকাকারেব নাম মল্লিধনাথ। বস্তার “ভল্লীনাথ”_সেই নামেরই 

বিকৃত রুপ। 
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রাজা। মন্দির! আর কোন দূত 
উপাস্থত আছেন ? 

মল্ত্রী। মহারাজ! এই ব্রাহ্মণ রাজা ধূম- 
কেতুর দত। 

রাজা। (প্রণাম করিয়া) মহাশয়! কি 
উদ্দেশে রাজা ধূমকেতু আপনাকে এ ক্ষন 
নগরে প্রেরণ করেছেন ? 

দূত। মহারাজ! পণ্টালপাঁতর দূতের 
ন্যায় আমার মহারাজ রণপ্রয়াসে আমাকে পাঠান 

নাই। পূর্বকালে, মকরধ্বজ নামে গান্ধার 
দেশে এক রাজা ছিলেন। তাঁর একমান্র কন্যা; 
তাঁর নাম ইন্দুমতাঁ। প্রজাবর্গ রাজার প্রাত 
'বিরন্ত হয়ে, সেই ভূতপূর্র্ব রাজা মকরধবজকে 
[সংহাসনচ্যুত করে বাহুবলেন্দ্র ধূমকেতু সিংহ 
মহাশয়কে সিংহাসন অর্পণ করেছে। সেই রাজা 
মকরধব্জ, ইন্দুমতীর সাঁহত এই রাজধানতে 
ছদ্মবেশে বাস করছেন। মহারাজ এই চাহেন 
যে, আপনি সেই রাজকুমারী ইন্দুমতণীকে 
আত শশঘ্ গুজর দেশে তাঁর 'শাবরে প্রেরণ 
করেন। এই সিন্ধু প্রদেশের রাজবংশ, 
গান্ধারের রাজার্ধদের পরমাত্মীয়। আপনার 
পৃব্বপুরুষ বীরাসংহ জয়দ্ুথ গান্ধারী দেবীর 

কন্যা দুঃশলাকে বিবাহ করেন।২৯ আপাঁন 
তাঁরই সন্তান, মহারাজের কোন মতে ইচ্ছা 
নয় যে, এতাদৃশ সামান্য বিষয়ে আত্মীয় 
বিচ্ছেদ হয়। 

রাজা। (স্বগত) “ক সব্বনাশ! এ ক 
বিপদ! (প্রকাশ্যে) ভাল. দৃতপ্রবর! এক জন 
আশ্রত ব্যান্তর মঙ্গলার্থে যাঁদ এ প্রস্তাবে 
অসম্মত হই, তবে গান্ধারপাতি ক করবেন 2 

দৃত। (করযোড় করিয়া) নরপাঁতি! তা 
হলে, এ অধীনকেও রাজসমীপে কোষম্্ত 
আস নিক্ষেপ করতে হবে। 

রাজা। (সহাস্য বদনে) কেমন হে মাল্তি- 
বর! আমাদের যে বিরাট রাজার দশা ঘটলো! 
উত্তর গোগৃহে, আর দক্ষিণ গোগুহে। তা 
দেখা যাবে, ভাগ্যে ক আছে! আপাঁন এখন 
এ দূত মহাশয়েরও আঁতথ্য সংকারের 
আয়োজন করুন। (দৃতের প্রতি) অদ্য বিশ্রাম 

২৯ মহাভারতীয় ঘটনার উল্লেখ। ৭ 

মধুসূদন রচনাবলশ 

করুন, কল্য এর যথোচিত উত্তর দেওয়া 
যাবে! 

দূত। রাজাজ্ঞা ?শরোধার্যয ! 
[মন্ত্রী ও দূতের প্রস্থান। 

রাজা। হে সভাসজ্জনগণ! আমাদের এ 
রাজ্য বীরপ্রসৃত বোলে ভুবনারখ্যাত ছিল। 
তা আমরা এখন কি এত দুর্বল হয়ে পড়োছ 
যে, অঙ্গদের ন্যায়ৎৎ এই সকল রাজচর সভায় 
প্রবেশ কোরে এত প্রাগল্ভ্য প্রদর্শন করে? 
শকন্তু দূত অবধ্য। সে যা হোক, আপনারা 
সকলে অদ্য অপরাহে মন্লভবনে পদার্পণ 
করলে, এ বিবষয়ের কর্তব্যাবধারণ সম্বন্ধে 
মন্লণা করা যাবে। 

সকলে । মহারাজের জয় হোক! 

নেপথ্যে বন্দীর বন্দনা 

রাজা। এখন সভা ভঙ্গ করা 
আপনারা দায় হোন। 

সকলে । মহারাজের জয় হোক! 

দূরে তোপ ও ঘন্ত্রধবাঁন 

[রাজা ও রাজপুরুষগণের প্রস্থান। 

চতুর্থ গভাঙ্ক 

[সন্ধূতীরে পব্বততলে উদ্যান; কিপিদ্দুরে 
[সন্ধু নগর; অদূরে অরুন্ধতর আশ্রম 

ইন্দুমতী ও সুনন্দা আসানা 

ইন্দ। সাঁখ! ভগবতী অরুন্ধতী দেবী 
কি আমার অশুভানুধ্যায়ী ? 

সূন। সাঁখ! য়: 
তপাঁস্বনীরা সহজেই দেবনারীসদৃশী- 

কোধ, দ্বেষ, 'হংসা-রূপ 
বিষবৃক্ষ তাঁদের মনঃক্ষেত্রে কখনই জল্মে না। 

ইন্দু। আচ্ছা, তবে হান এ সম্বংসর 
আমাকে কেন বাঁণ্ত করলেন ? 

সৃন। এখন সখ, আমি তোমাকে বলতে 
পারি, তোমার ক কিছমান্র জ্ঞান নাই ঃ তুমি 
কি শুন নাই যে, পণ্টালাধপাঁত মহারাজের 
সঙ্গে ঘোরতর যুদ্ধোদযোগ করছেন? আর 

যাক। 

৩০ বাংলা রামায়ণের অঙ্গদরায়বারের প্রাতি হীঙ্গিত। ইহা সংস্কৃত রামায়ণে নেই। 



মায়া-কানন 

দুরাচার ধৃমকেতু-বিধাতা তাকে নির্্বংশ : 
করুন, তুমি যে এখানে গুস্তভাবে আছ, এই 
বার্তা পেয়ে, রাজার কাছে সে তোমাকে চেয়ে 
পাঠিয়েছে। মহারাজ যাঁদ তোমাকে এই দণ্ডেই 
তার দূতের হস্তে অর্পণ না করেন, তা হলে, 
সে এ রাজ্য ভস্মসাং করবে! 
দি (সাবস্ময়ে) আযা!_তুই বাঁলস্ 

নি 

সন। তুমি জানো, ভগবতী অরুন্ধতী 
ভাঁবষ্যদ্বাঁদনী, এই সকল জেনেই 'তাঁন এ 
বিবাহে প্রাতিবন্ধকতা করবার সঙ্কল্পে এই 
এক বংসর ছল করোছলেন! যাঁদ মহারাজের 
সাহত তখন তোমার 'ববাহ হতো, আর 
অবশেষে তিনি অসমর্থ হয়ে, তোমাঞ্চে শল্ু- 
হস্তে সমর্পণ করতেন, তা হলে যে, তোমার 
তারার দশা ঘটতো! বালঈর পরে সগ্রীবকে 
বরণ করতে হত !১ 

ইন্দু। (সক্রোধে) দূর সুনন্দা! দূর হ! 

যত দিন, খড়ো মানববক্ষ বিদীর্ণ হয়, যত দন, 
বিষস্পর্শে প্রাণপতঙ্গ শৃন্যে পালায়, যত দন 
জলতলে. শমনের করাল করস্পর্শে প্রাণবায়ু : 
বাহর্গত হয়, যত দিন, হুতাশনের উত্তপ্ত 

বংশীয় রমণীগণের এরুপ কলঙকঘনজালে, 
জীবনতারা আচ্ছন্ন হয় নাই, হবারও আশঙকা 
নাই। তা এ সকল সম্বাদ তোমাকে কে 
দলে ? 

সূন। আজ অপরাহে রাজপুরীতে এক 
মহাসভা হয়েছে, নগরস্থ প্রবীণ ও প্রাচীন 
জনগণ সকলেই তথায় উপাঁস্থত হয়েছেন, 
অর্ন্ধতাঁ দেবীও সেখানে গিয়েছেন। রামদাস 
কোন কর্ম্মানুরোধে আশ্রমে ফিরে এসৌছিলেন, 
এ সকল কথা আম তাঁর মুখে শুনোৌছ। 

ইন্দু। তা রামদাস ঠাকুর ক বল্লেন ? 
সুন। তান বল্লেন, এখনো কিছু নিণাঁতি 

হয় নাই। মহারাজ, প্রমত্ত মাতঙ্গের ন্যায়! 

সাহস পাচ্ছে না। কিন্তু মহারাজ র্ূমশ শান্ত 

হচ্ছেন। 

০১ রামায়ণ-কাঁহনীর উল্লেখ। 

 চণ্ডাল। 
দানবের উপবেশন! চল সাঁখ, এই জয়কেতুকে 

৩৮১ 

ইন্দু। যাক প্রাণ, কিন্তু কুলকলাঙ্কন'ী 
। হবো না! 

সুন। সাঁখ! তুমি কি বলছো? 
ইন্দ। আর কিছ? না। তোকে জিজ্ঞাসা 

যে, গসন্ধুনদ, কলকলধ্বাীনতে কি 
বলছেন ? আর কেনই বা চন্দ্রকম্পনে থর্ থর্ 
করে কাঁপছেন ? 

সুন। সাঁখ! এ ক 'বলাসের দিন? 
ইন্দু। (গান্রোখান কাঁরয়া) না কেন? 

যখন 1বধাতার বিশ্বরাজ্যে সব্বজীব সুখী, 
তখন আমরা অস্াখনী হব কেন 2 (পোঁরভ্রমণ 
কাঁরয়া) ধূমকেতু সিংহ! সাঁখ! সে না এক 
জন বৃদ্ধ পুরুষ? 

সুন। হাঁ সাথ! কিন্তু জয়কেতু নামে তাঁর 
এক অতাঁব সুপুরূষ যুবক পূত্র আছে। 

ইন্দু। হা! হা! হা! ব্রাহ্মণ আর 
অমরাবতাীর * 'সংহাসনে দুরাচার 

বিবাহ করা যাক্ গে! আর তুই আমার সতান 
হোস! হা! হা! হা! 

সুন। ছি সাঁখ! তুমি সহসা এমন হলে 
। কেন 2 

ইন্দু। দোখস্ সাঁখ! 'সন্ধুদেশের রাজা, 
রাজ্যের 'বাঁনময়ে আমাকে ধূমকেতুর হস্তে 
সমর্পণ করবেন! আমার পিতা শুভ-ক্ষণে 
বাঁণকৃবেশ ধারণ করোছিলেন! তাঁর একাঁট 
মান্ন কন্যা, সোঁটও আজ 'বানিময় হতে যাচ্চে! 

সুন। (সভয়ে) এ কি সর্বনাশ! প্রিয় 
সখ" কি উন্মত্তা হলেন! (দূরে দেখিয়া) আঃ! 
বাঁচলেম! এ যে ভগবত অরুন্ধতী আর রাজ- 
নান্দনী শাঁশকলা কাণ্চনমালার সঙ্গে এ দিকে 
আসছেন। 

অরুন্ধতী, শাঁশকলা ও কাণ্চনমালার প্রবেশ 

»:*। (ইন্দুমতীঁকে আলিঙ্গন কাঁরয়া 
কিণ্িংকাল নীরবে রোদন) 

ইন্দ। সাঁখ! তুমি কাঁদো কেন? 
শশ। পপ্রয় সখি! তোমার মত অমূল্য 

ধন হারাতে গেলে, কার হৃদয় না বিদীর্ণ হয়? 
তোমাকে কাল রাজা ধূমকেতু 'সংহের শাঁবরে 



৩৮৭ 

গুর্জর নগরে যেতে হবে! প্রিয় সাঁখ! দুটি 
প্রাণ তোমার সঙ্গে যাবে ।--আমার প্রাণ, আর 
আমার দাদার প্রাণ! আর এ নগরের আলোও 
তোমার সঙ্গে যাবে! (রোদন) 

ইন্দু। কাল সাঁখ? তা বেশ হয়েছে! 
আমার জন্যে তোমার দাদা তাঁর এ বিপুল 
রাজ্যের আনিস্ট ঘটান, এ কখনই হতে পারে 
না। আর আমিও এতে সম্মাত 'দতে পার 
না। অল্প কালের সুখলোভে কেন চির- 
কলাঁঙ্কনী হবো? তবে তোমার দাদার চরণে 
আমার এই প্রার্থনা যে, তান যেন এ মায়া- 
কাননে. কাল মধ্যাহকালে আমাকে ধূমকেতুর 
দূতের হস্তে সমর্পণ করেন। আম: সেই 
ব্রত কাল সম্পন্ন হবে। 

শাশ। (রোদন কাঁরয়া) সাখ' এ আতি 
সামান্য কথা। দাদা অবশ্যই এ করবেন। তবে 
তুম এসো. তান একবার এ সূবচনীর মুখ 
থেকে শুনুন যে, তুমি এ প্রস্তাবে সম্মত 
আছো। 

ইন্দু। সাথ! ভমি এ অনুরোধ আমায় 
করো না। তাঁর সঙ্গে আর এ জন্মে আমার 
সাক্ষাৎ হবে না। দেখ, এই আমার হৃদয় শুজ্ক 
সরোবরের ন্যায়, চক্ষে জলাবন্দুও আর উঠে 
না। কিন্তু তাই বলে আমাকে তৃমি নিষ্তুবা 
ভেবো না। 

শাশ। পপ্রয় সাথ! তেমার শরীর যাঁদ 
অসূস্থ হয়ে থাকে, তা হলে না হয় কিছু 
দন এ নগরে অবাঁস্থাতি করো। আর আম 
রাত দিন তোমার সেবা করি। 

ইন্দু। না না সাঁখ! অসুস্থ ক? এ ত 
আমার সখের সময়! আমি এমন বরের 
অন্বেষণে যাত্রা করবো যে. তার সঙ্গে কখনো 
আমার বিচ্ছেদ হবে না! 

এক পাশ্বে সুনন্দা ও অরুন্ধতশ 

সুন। ভাল ভগবাতি! আপাঁন বলেছিলেন, 
এ বনদেবীকে যে এ শুভ লগ্নে পৃষ্পাঞ্জাল 
দেয়, সে তার ভাঁবষ্যং পাঁতিকে দেখতে পায়। 
আমার পপ্রয় সখী, এই রাজ্যের বর্তমান 
রাজাকে দেখোছিলেন। কিন্তু, এখন দেখাছ, 

৩২ পাঁরবেদনা_-আঁতিশয় বেদনা । 

মধুসূদন রচনাবলী 

মহারাজ অজয় ত তাঁর পাত হলেন না। 
এ কি: 

অরু। (চিন্তা করিয়া) বংসে! যখন 
উভয়ে উভয়ের দষ্টপথে পড়েছিলেন, তখন 
কোনো অমঙ্গলসচক লক্ষণ দেখোঁছলে ? 

সুন। (চিন্তা করিয়া) না, ঃধমন অমঙ্গল 
ত কিছুই দোঁখ নাই, কেবল আকাশে বজুধনি 
হয়োছল। 

অরু। এঁ'-এ বজ্ধ্বনির অর্থ এই যে. 
বধাতা প্রথমে অজয়কে ইন্দুমতীর পাঁত করে 

সৃজন করোছিলেন, কিন্তু, গ্রহদোষে তাঁর সে 
আভিলাষ নিচ্ফল হলো । বুঝতে পারলে ত * 
দেবীর কোন অপরাধ নাই। এদের উভয়ের 
কপালে অবশেষে এই কস্ট ছিল! 

সুন। দোব। এ আমারই দোষ' আম 
যাঁদ পপ্রয় সখীকে ও পাপ কাননে না নিয়ে 
যেতেম, তা হলে এ সব কুঘটনা কখনই ঘটত 
না। (রোদন) 

অরু। বংসে' এ সকল বিষয়ে বিধাতা 

মানব-মনকে পাঁরবেদনাৎ, করেন, তা তোমার 
দোষ কি 

অগ্রসর হইয়া 

বংসে ইন্দুমাত! এ বিবাহের আশায় 
জলাঞ্জাল দাও! তোমার প্রাতি যে অজয়ের 
অনুরাগ অতীব পাঁবন্ধ ও প্রগাঢ়, আর 
তোমারও অনুরাগ যে তার প্রাত সমাধক. সে 
বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। তোমাদের উভয়ের 
[মিলন সঙ্ঘটন হলে সুখের শেষ থাকত না; 
কিন্তু অজয় তোমায় বিবাহ করলে এ মহারাজ্য 
ভস্মসাং হবে! আর এই প্রাচীন জগদাবখ্যাত 
রাজবংশ আকাশের তারার ন্যায় ভূতলে পাঁতিত 
হবে! বংসে! মানবজীবন িরস্থায়ী নয়। 
কখন না কখন তোমরা উভয়েই কালের গ্রাসে 
পড়বে। তোমাদের পরে, যারা এই রাজ- 
শোণিতে জন্মে, দরিদ্রের আসনে উপাঁবষ্ট 
হবে. তারা ক ভাববে ১ তারা এই ভাববে যে, 

হয়ে, এক জন রমণীর পদে, আপন রাজকুল- 
লক্ষযীকে বাল প্রদান করোছলেন! আর 



মায়া-কানন 

তোমাকেও বংসে! তারা ভঙংসনা করবে । ছু 
কালের সুখভোগের নামত্তে কালনদতীীরে 
বৃষকা্ঠেরণ্ণ স্বরূপ কলঙকস্তম্ভ স্থাপন 
করা, জ্ঞান জনের কর্তব্য নয়। এই বিবেচনায়, 
আম এ শুভ কর্মে প্রাতিবন্ধক হয়োছি। আর 
মহারাজের মন্মকেও একপ্রকার শান্ত করোছ। 
তুম বংসে! এ নীতিকথায় অবধান কর। 

ইন্দু। ভগবতি! আপনার আশশব্্বাদে 
আম এ সকল বিলক্ষণ বুঝ. আর মহারাজের 
মন যাঁদ শান্ত হয়ে থাকে, তবে আমার কু 
মাত্র চণ্টলতা নাই। 

অরু। বাছা! তুমি আত ব্াদ্ধমতী! 
এই-ই তোমার উপযুন্ত কথা বটে। আম 
তোমাদের উভয়েরই শুভাকাঁতঙক্ষণী। সামার 
দৃষ্টি বর্তমানরূপ আবরণে আবৃত নয়। এ 
যা হলো, এতে উভয়েরই মঞ্জল হবে। রণ- 
রাক্ষসের হূহঙ্কারধ্বনিতে, এ সন্ধুনগরের 
কর্ণ িদশণ হবে না, আর রন্তস্োতে 
রাজধানীও স্লাবত হবে না। আর তুমিও 
পিতৃপিতামহের অসীম রাজ্যে রাজরাণী হয়ে, 
শচীদেবীর ন্যায় ইন্দ্রের বভব সুখ সম্ভোগ 
করবে। 

ইন্দু। দোব! ও আশীব্বাদটি করবেন 
না! দেখুন, এই ানশাকালে, সম্ধূনদের 
পরপারে যে কি আছে, তা কছুই দেখা যাচ্ছে 
না। কাল মধ্যাহকালে যে কি ঘটবে, তা কে 
জানে? ইচ্ছা কার, কাল আপাঁনও মহারাজের 
সমভিব্যাহারে মায়াকাননে পদার্পণ করবেন। 
দেখবেন, যেন আমাকে বান্দনীর ন্যায় না লয়ে 
যায়! 

অরু। এ ক কথা! কার সাধ্য, এমন 
কর্ম করে? 

ইন্দু। ভগবাঁতি! এখন রান্ত আঁধক হতে 
লাগলো, কাল যাত্রার আগে আপাঁন এলে 

শ্রীচরণে বিদায় হয়ে যাব! 
অরু। বাছা! তোমার যা আভরুচি। 
ইন্দু। (শাঁশকলার প্রাতি) সাঁখ! এখন 

চিরকালের জন্য বিদায় করো! (আঁলঙ্গন 
কাঁরয়া রোদন) 

৩৮৩ 

শীশ। পীপ্রয় সাথ! তোমায় ছেড়ে প্রাণ 
যেতে চায় না! (রোদন) 

ইন্দু। তোমাকে এত ভাল বাঁস যে, তুমি 
আমার সপত্রী হও, এ বাসনাকে মনে স্থান 
1দতে ইচ্ছা করে না। 

শাঁশ। প্রিয় সাথ! তবে কি এ. জন্মে 
আর দেখা হবে না? (সুনন্দার প্রাতি) তুমিও 
কি চলে ? (রোদন) 

সুন। রাজনান্দিন! যেখানে কায়া, 
সেইখানেই ছায়া । যে যমালয় পর্যান্ত যেতে 
প্রস্তৃত, সে কি কখন স্বদেশে ফিরে যেতে 
[বিমুখ হয় ? 

শাশ। (ইন্দূমতীর প্রাতি) প্রিয় সাঁখ! 
তোমার চরণে এই নাত কার, আমাকে তুমি 
কখন ভুলো না। 

ইন্দু। সাথ! যাঁদ এ মর্তভাঁমির কোন 
কথা কখন মনে উদয় শ্ছয়, তবে তোমাকে 

অবশ্যই মনে করবো। তা এখন বিদায় হই। 
তোমার দাদাকে এই কথাঁটি বলো যে. ইন্দুমতনী 
এই পব্বত, এ নদ, আর এ 'নশানাথকে 
সাক্ষী করে বিধাতার নিকট এই প্রার্থনা করে 
গেল যে, আপনারা চিরকাল সুখে কালাতিপাত 
করেন। আর সে যাঁদ কখন আপনার স্মরণপথে 
উপপাস্থত হয়, তবে ভাবলেন, সে এক স্বপন 
মান্র। 

সকলে। (অরুন্ধতশীর প্লাত) দোঁব! 
আপনাকে আমরা আভবাদন কার। 

অরু। আমিও তোমাদের আশাীব্বাদ 
কার' 

[ অরুন্ধতী ব্যতীত সকলের প্রস্থান। 

অরু। (স্বগত) ইন্দুমতী যে এর্প 
ভয়ঙ্কর সম্বাদ শান্তভাবে শুনবে, এ আমার 
মনেও ছিল না। (প্রকাশ্যে) রামদাস! 

নেপথ্যে। ভগবাঁতি! 
অরু। দেখ বৎস! 

রামদাসের প্রবেশ 

ইন্দূমতী যে. এরূপ শান্তভাবে এ ভয়ানক 
সম্বাদ শুনলে, তাতে আমার মনে বিশেষ 

৩৩ বৃষকান্ঠ__বাংলাদেশে 'হন্দুদের বৃষোতসর্গ শ্রাদ্ধকর্মে কাঁষ্ঠানার্মত বৃষলা্চত স্তম্ভ নদীতীরে 
প্রোথিত কুরার রীতি প্রচালত আছে। 



৩৮৪ 

সন্দেহ জল্মেছে" তুমি জানো বস! ঘোরতর 
বাত্যার্ভের পূর্বে জগৎ নিতান্ত শাল্ত ভাব 
অবলম্বন করে। আহা! বাঁলকাঁট 'ি 
উন্মাদনী হলো! (দীর্ঘান*বাস পাঁরত্যাগ 
কারয়া) আমরা উদাসীন, পাঁথবীর সুখ 
দুঃখে জলাঞ্জাল 'দিয়োছ, তা সাংসারক 
লোকেদের সঙ্গে আমাদের সংসর্গ করা মৃঢ্তা 
মান, ক্ষুধার্ত হস্তী রসালাশ্রত স্বর্ণ- 

শ্রীভ্রম্ট হয়, আমার এ হদয়েরও সেই দশা। 
বিধাতা কি জন্যেই বা এই স্বর্ণলতিকাটিকে 
অপহরণ করবেন? হায়! আম মানবী মানত, 

তোমরা বংস, সকলেই কায়মণঃপ্র«ণে মহা- 
দেবের আরাধনা কর, দেখ, তাঁকে যাঁদ 
সুপ্রসন্ন করতে পার, তা হলে আর কোনই 
ভয় নাই, অজয় স্বচ্ছল্দে শত্রুমণ্ডলীকে রণে 
পরাজয় করতে পারবে। আর ইন্দুমতী ও 
অজয়ের মনস্কামনা সম্পূর্ণ হবে। 

রাম। যে আজ্ঞা দোব! আমাদের 
সাধ্যানুসারে এ কর্ম্মে কোনই ভরাট হবে না, 
আপাঁন স্বয়ং আশ্রমে আসুন, রান্র আঁধক 
হতে লাগলো । 

[ উভয়ের প্রস্থান । 

ইন্দূমতীর একাকিনী প্রবেশ 

ইন্দু। (স্বগত) নিদ্রাদেবর এত সেবা 

করলেম, কিন্তু সব বৃথা হল! এ যে বড় 
আশ্চর্য, তাও নয়, তিনি দেবতা, অবশ্যই 
জানেন যে, আতি অল্পক্ষণমধো আমাকে মহা- 
নিদ্রায় শয়ন করতে হবে। (চিন্তা কারিয়া) 
এ প্রাণ আর রাখবো না, রাজা আমাকে 
বাঁনময়ের সামগ্রী বিবেচনা করলেন! এই কি 
প্রেম? পোৌরভ্রমণ কাঁরয়া 'সম্ধু নদীর 1দকে 
দৃষ্টি করিয়া) আজ রান্রে সিন্ধু নদীর কি 
শোভাই হয়েছে! ওর কবরীতে কত শত 
তারারূপ ফুল শোভা পাচ্চে! আর 'নিশানাথের 
রূপের কথা কি বলবো! "যান 'ব্রজগতের 
মনোহারী, তাঁকে প্রশংসা করা বৃথা। মলয় 
বায় যেন সিম্ধুর সৃশশতল জলে অবগাহন 
করে পৃষ্পদলের দ্বারে দ্বারে পাঁরমল ভিক্ষা 
করছেন। হে বিধাতঃ! তোমার বির যে কি 
সুন্দর, তা কে বলতে পারে? তবু এতে 

মধূসূদন রচনাবলী 

এরূপ সুখহীন লোক আছে যে, তাদের কাছে 
এ আলোকময় সুখময় ভবন 'অপেক্ষা, যমের 
'তামিরময়, প্রভাহীন গৃহ বাঞ্থনীয়! (করযোড় 
কারয়া) প্রভো! এ দাসীও এ ভাগ্যহশীন দলের 
মধ্যে এক জন! (রোদন) 

বেগে সুনন্দার প্রবেশ 

সূন। সাঁখ! এ কি? তুম এ সময়ে 
এখানে কেন” আর তুমি কাঁদচো কেন? যাঁদ 
এখানে আসবে, তবে আমায় জাগাও নি কেন? 

ইন্দু। সাথ! তুমি যে ঘোর নিদ্রায় ছিলে, 
তা ভাঙতে আমার মন চাইলে না। পৃথিবীর 
সুখভোগ আমার অদৃষ্টে আর নাই বলে, 
পরের সুখ আম কেন নস্ট করবো ? 

সুন। (সচকিতে) কি বল্লে সখি? তোমার 
পক্ষে আর সুখভোগ নাই? গান্ধার রাজ্যের 
ভাবী মহারাণীর মুখে ক এ সব কথা সাজে 2 

ইন্দু। হা! হা! হা! আম ভেবোছিলেম 
যে সাঁখ, আমই কেবল পাগল, তা আমার 
চেয়েও দেখাঁছ এ দেশে আরও পাগল আছে। 

সুন। সাঁখ। তোমার এ কথা আম বুঝতে 
পারি না. তোমার মনের কথা কি, তা আমায় 
স্পম্ট করে বল। 

ইন্দু। আমার মনের কথা, 
অন্তর্যামী, তানই জানেন। 

সুন। সাঁখ! এমন সময় ছিল যে, তুমি 
একটিও মনের কথা আমার কাছে গোপন 
করতে না। কিন্তু আজ কাল তোমার কি 
হয়েছে ? 

ইন্দু। সখী সুনন্দা! আমরা ছেলেবেলা 
হতে উভয়েই উভয়কে ভালবেসে আসাছ, তা 
আমার এখনকার মনের কথা সাগরের 
বাড়বানল; শুনলে তোমার মন হয় ত তার 
তাপে আবার সন্তপ্ত হয়ে উঠবে। 

সূন। (কিণ্টিংকাল চিন্তা কাঁরয়া) বটে ? 
হে নিদারুণ বধাতঃ! তুম এ সোণার ফুলে 
কি বিষম পোকারই বাসস্থান 'দয়াছ ! (রোদন) 

নেপথ্যে। (শবস্তুাতি পাঠ) 
ইন্দু। ও ক ও? 
সুন। বোধ হয়, তোমার মঞ্গলার্থে 

আরাধনা করছেন। প্রিয় সাঁখ! দেখ. রান্র প্রায় 

যান 



মায়া-কানন 

প্রভাত হয়ে এল, তুম ক শুনতে পাচ্ছো না 
যে, এ 'সন্ধুর অপর পারে,_এঁ কাননে, কত 
কোকিল, কত 'ফগ্গা, কত দয়েল, মধুর নিনাদ 
করছে 2 দুই প্রহর সময়ে আজ আমাঁদগকে 
মায়াকাননে যেতে হবে। তা এস এখন, একটু 
বিশ্রাম কর।.তা নইলে এ চন্দ্রমুখ মালন 
দেখাবে;_চল, সাঁখ চল। 

ইন্দ। হে শসন্ধুনাদ! তোমার তীরে 
অনেক সুখসম্ভোগ করেছি.__কিন্তু এ চক্ষে 
তোমাকে আর এ জন্মে দেখবো না। 
আশীব্বাদ করুন, এ কথা আর বলবো না! 
কেন না, আতি অল্পকালমধ্যে আমার পক্ষে 
দক আশীব্বাদ, কি আভসম্পাত, উভয়ই 
সমান হয়ে দাঁড়াবে। অতএব বিদায় করুন! 
আম প্রণাম কার! 

সুন। (েঁচন্তা কাঁরয়া) বটে? আমিও 
রাজবংশীয়, আমিও ক্ষল্িয়কন্যা; যাঁদও আমার 
বংশীয়েরা এক্ষণে অর্থহীন, আচ্ছা"_তা 
দেখবো ।-চল সাঁখ, চল যাই। 

[ উভয়ের প্রস্থান। 

পণ্চম অঙ্ক 

প্রথম গভাঙ্ক 

অরুন্ধতর আশ্রম; মলিনমুখে অরুন্ধতী আসানা 

রামদাসের প্রবেশ 

অরু। বৎস! গত রান্রতে কি ফল লাভ 
হলো 2 

রাম। ভগবাঁত! কিছুই নয়। আমাদের 
আরাধনা প্রভূ যেন বাঁধরের ন্যায় শ্রবণ করলেন; 
একাঁটও ফুল পড়লো না। 

অরদ। তবেই ত সর্বনাশ উপাস্থত! তা 
তুমি বংস! এখন কুটীরে যাও।_এঁ সে 
অভাগিনী এ দিকে আসছে । আহা! কি রূপের 
ছটা! সং ! 'কি স্বয়ং হীন্দিরা? কার 
সঙ্গে এর তুলনা করবো ? 

[ রামদাসের প্রস্থান। 
অরু। (্বগত) রাজার চিত্ত কিছ সুস্থ 

হলে, গান্ধার দেশে গমন করবো ।_ এই বলে 
আপাতত মনকে প্রবোধ দি। ওর ও চন্দ্রমুখ 
সতত না দ্খেতে পেলে যে, একর্প অসহনীয় । 
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মনঃপাঁড়া উপাস্থত হবে, তার সন্দেহ নাই। 
প্রভো! তোমার ইচ্ছা । 

সুনন্দার সাহত অতশখব উজ্জবলবেশে 
ইল্দুমতাঁর প্রবেশ 

ইন্দু। (প্রণাম করিয়া) দোব! আপনার 
শ্রীচরণে চিরকালের জন্যে বিদায় হতে এসোছি। 

অরু। কেন বংসে! চিরকালের জন্যে 
কেন? আমার তো এই দু প্রাতজ্ঞা যে, যত 
শীঘ্র পার, তোমার পৈতৃক নগরে নূতন এক 
আশ্রম করে অবশেষে তোমার সম্মুখে শমনের 
গ্রাসে জীবন অর্পণ করবো। 

ইন্দু। ভগবাঁত! আমার কপালে 'কি সে 
সখ আছে? (রোদন) 

অরু। কি অমঙ্গলের লক্ষণ! বসে! এ 
কি ক্নন্দনের সময়? শৃূলী শম্ভুনাথ, তোমার 
সঙ্গে বিশবাবজয়শ শৃল "স্তে করে যাবেন, 
আর তাঁকে পাঁবন্র চিত্তে পূজা করলে, তোমার 
সব্ববপ মগ্গল হবে। 

ইন্দু। (নীরবে রোদন) 
অরু। আবার বংসে! দেখ, এ মহারাজের 

সাহত যখন তোমার সাক্ষাৎ হবে, তখন তুমি 
তাঁকে কোন গ্লানিকর কথা কইও না। এ তাঁর 
দোষ নয়, এ নগরে এমন একটি লোক নাই যে, 
এ বিষয়ে মহারাজের সাঁহত তার নিতান্ত 
বাকাঁবতন্ডা হয় নাই। 

ইন্দু। দোব! আম আর এ জন্মে এ 
রাজার সাহত কোন কথা কব না।_সে দিন 
গেছে! তবে আপনার শ্ত্রীচরণে আমার একাঁট 
মার প্রার্থনা আছে; আপাঁন অবধান করুন 

' পেদ ধারণ কারয়া) জনান! আমি মহারাজাধি- 
রাজ মকরধ্যজ 'সংহের একমান্র কন্যা । 'যানি 

 অঙ্গুল তুলিলে সূর্যকরসদৃশ মহাতেজস্কর 
লক্ষ অঃস একেবারে নিন্কোষিত হতো, যান 
একজন মান্র ভৃত্যকে আহবান করলে সহস্র 

দাস দাসী উপস্থিত হতো, সেই নরেন্দ্র এখন 
কেবল দুটি বৃদ্ধা দাসী, একজন মান বৃদ্ধ 

। প্রভৃভন্ত অনূচর, আর আমাদের দুই জনের 
৷ ছ্বারাই বৃদ্ধ বয়সে. সেবা লাভ করেন! তা 

দুর্ভাগ্য কুঠাররূপ ধারণ করে এ দাসীর 
। আন্বকুল্যরূপে বৃক্ষকে ত চিরকালের জন্য 
ছেদন. করলে! এই যে সুনন্দা আমার প্রিয় 
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সখা, একে এখানে থাকতে আমি যে কত 
অনুরোধ করেছি, তা বলা দুজ্কর। 

সুন। ওঃ! সাথ! এ ত তোমার বড় 
আশ্চর্য্য কথা! তোমার এই অনুরোধ ; 
তুমি দেহ আর প্রাণকে 'বাভন্ন করতে চাও ? 

দু । (অরুন্ধতীর প্রতি) দেবি! এ ত 
আমার অনুরোধে কখনই সম্মত নয়, তা 
জনান! আপাঁনই আমার ভরসাস্থল। আপনি 
আমার বৃদ্ধ 'পতার প্রাত কৃপাদৃম্টি রাখবেন, 
আর যাঁদ এ দাসী, কখনো তাঁর স্মাতিপথে 
পড়ে, তবে এই কথা বলবেন যে, তোমার 
ইন্দমতী স্খে আছে। (রোদন) 

অরু। (নীরবে গান্রোথান কান সজল 
নয়নে) ইন্দূমাতি! তুই কি আমায় কাদাল 2 

মধুসূদন রচনাবলী 

পাপ-মল্ণায় এ পাপ কাননে না যেতেম, তা 

| হলে আপনার এই শান্তাশ্রমে জীবন যৌবন 
দেবসেবায় অতাঁত করতে পারতেম। কল্তু 

। সে ভাব আর মনে নাই, সে দন গেছে। এখন 
 ধবদায় হই, মায়াকানন আতি নিকট নয়! 

তা এ সব কথা তোর আমায় বলা বাহুল্য: 
আমার রূপের আলোকে তোর পিতার গৃহ 
উজ্জল হয় না বটে, _কিন্তু আমারও মানব- 
কুলে জল্ম, এক সময়ে আমিও পিতামাতার 
স্নেহের পান্রী ছিলাম। পিতৃসেবা যে কাকে 
বলে, তা আম বিস্মত হই নি। 

ইন্দু। দেব! আপনার কথা শুনে আমার 
চণ্চল প্রাণ আবার শান্ত হলো। এখন যা 
আমার মনের ইচ্ছা, তা আম স্বচ্ছন্দ 
পারপূর্ণ করতে পারবো । 

সন। দেবি! আমারও একটি প্রার্থনা ও 
শ্রীচরণে আছে ।আমরা যুবতী রমণী, 
সহজেই চিত্তচণ্চলা, কত যে অপরাধ আপনার 
চরণে করেছি, তার সংখ্যা নাই, সে সকল 
মাজ্জনা করবেন, আর যাঁদ কখন আপনার 
মনে পড়ে, তখন যত দোষ করোছি, তা বিস্মৃত 
হয়ে যাঁদ কোন গুণের কর্ম করে থাক, তাই 
স্মরণ করবেন। ভগবাঁত! এ দাসীর একমান্র 
গুণ, আম প্রিয় সখীর নিমিত্তে প্রাণ পর্য্যন্ত 
দিতে প্রস্তুত আঁছ। 

অরু। বংসে! তা আমি বিশেষরূপ জান। 
(ইন্দূমতীর প্রাত) বংসে! তুম কেন এত 
রোদন করচ? তুমি এত 'বমনা হলে কেন? 
এর্প ঘটনা কি এ পাঁথবীতে ঘটে নাঃ 
না ঘটবে নাঃ? তুমি শান্ত হও। আর দেখ, 
এরুপ মনের চণ্চলতা অপর ব্যান্তর সম্মুখে 
প্রকাশ করো না। 

ইন্দু। ভগবাঁত! আম যাঁদ এই সুনন্দার 

অরু। বংসে! মাধ্যাহিক ক্রয়া সম্পন্নের 
পর, আমিও সেখানে যাওয়ার মানস করেছি। 
বোধ কার. তুম 'সিম্ধ্দেশ পরিত্যাগ করবার 
অগ্রে, পুনরাঞ্ক তোমার শরশচুম্বন করবার সময় 
পাব। আজ এ সম্ধুনগরের বিজয়া দশমী, 
যাও, সাবধানে থেকো, যাও। 

[ ইন্দুমতাঁর প্রণাম কাঁরয়া৷ কাঁদতে 
কাঁদতে সখীর সাঁহত প্রস্থান। 

অ'রু। (সাঁবস্ময়ে স্বাগত) এর কি মূত্যু- 
কাল নিকট? তা নইলে ওর চন্দ্রমূখ সতত 
এত উজ্জল হয়ে, আজ এত বর্ণ কেন 2 
ইচ্ছা হয়, আমি এ ব্যাপারে বাধা দিই. কিন্তু 
তাই বা কেমন করে হতে পারে১ দেখি, 
বিধাতার মনে কি আছে। 

নেপথ্যে শঙ্খ ঘণ্টা করতাল এবং মৃদঙ্গ বাদ্য 
[ অর্ঞ্ধতার প্রস্থান। 

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক 

পব্্বতময় পথ-_সম্মুখে মায়াকানন : 
পশ্চাং সম্ধুনগর 

ইন্দুমতী ও সুনন্দার প্রবেশ 

ইন্দু। সাঁখ! এ না সেই মায়াকানন ? 
সুন। আজ্ঞা হাঁ। 
ইন্দু। ও কি লো? যখন প্রথমে আম 

এই মায়াকাননের কথা জিজ্ঞাসা করোছিলেম, 
তখন তুই কি বলে উত্তর 'দয়োছলি, তা তোর 
মনে পড়ে? 

সূন। পড়বে না কেন? সে কি ভোলবার 
কথা? তুমি সে দন আমার যত মুখ করে- 
ছিলে, এত বোধ হয়,_এ বয়সে কর নাই। 
আমার অপরাধের মধ্যে এই যে, আম ভূলে 
তোমায় রাজনল্দিনী বলোছিলেম। 

ইন্দু। এখন তোর যা ইচ্ছা সাথ, তুই তাই 
বল, সে ভয় এখন আর নাই! তা যা হোক, 
দেখ সাথ! এ কি রম্য স্থান! আমরা প্রথমে 
যখন এ পথ 'দয়ে যাই, তখন আম্ার চক্ষু ভয়ে 



মায়া-কানন 

প্রায় অন্ধ হয়ে গিয়ৌছল। আঁম কিছুই মন 
দিয়ে দেখতে পাই নাই। দেখ, এই পর্বত- ' 
শ্রেণি কত দূর চলে গেছে! পব্বতের উপর 
পব্বত; বনের উপর বন; বাঃ! মনের ভাব ! 
অন্যরুপ হলে, এর আম এক চিন্নপট 
আঁকতেম! আৰ দাক্ষণে দেখ, সম্ধুনদী কি 
অপূব্্বরূপে , সাগরের দিকে চলেছে! দেখ 
সুনন্দা! আমার বোধ হয় যে, এ পথ 'দয়ে 
লোকের গাঁতাঁবাঁধ বড় নাই। তা হলে এর 
মধ্যে মধ্যে এত অম্লান দৃব্ব দেখা যেত না। 
ও মায়াকাননে যাবার ক আর পথ আছে? 

সুন। বোধ করি, অবশ্যই আছে। হয় 
ত সেই পথ 'দয়ে মহারাজ, প্রথম দর্শনাঁদনে 
এই বনে প্রবেশ করেছিলেন। আমি শ+নোছি, 
সাধারণ লোকে সাহস করে ও কাননে আসে 
না। এট বিজন পথ! হয় ত এখানে বন্য 
পশুর ভয় থাকতে পারে। 

ইন্দ। দেখ সূনন্দা! এখন ত এ মায়া- 
কানন সম্মুখে বেশ দেখা যাচ্ছে। এখন যে 
আম একলা পথ চিনে ওখানে যেতে পারব, 
তার কোনই সন্দেহ নাই। তা তুই এখন বাড়ী 
[ফিরে যা। 

সন। বল কি রাজনান্দীন? তুম পাগল 
হয়েছ না কিঃ আমি তোমায় না হয় তো 
প্রায় সহম্ বার বলেছি, তোমা ভিন্ন আর 
আমার গাত নাই। 

ইন্দু। তুই কি তবে আমার সঙ্গে যমালয়ে 
যাব? 

সুন। কেন যাব নাঃ তুমি না থাকলে, 
কি আর এ প্রাণ থাকবে? চক্ষের জ্যোতি 
গেলে সে চক্ষু দিয়ে লোকে আর ক কিছ 
দেখতে পায়? তুমি সখি. যমালয়ে যাওয়ার 
কথা কও কেন? বালাই, তোমার শু 
যমালয়ে যাক! তোমার এখন তরুণ যৌবন! 

ইন্দু। সেহাস্য বদনে) তরুণ বয়সে কি 
লোক মরে না? যমরাজ কি বয়স মানেন, 
না রূপ মানেন? তবে আয়, জয়কেতুর দৃতই 
হউক বা ধূমকেতুর দৃূতই হউক. অথবা 
যমরাজের দূতই হউক, একলা এক দৃতের 
হাতে আজ পড়তেই হবে। 

০৪ পাণ্ড্বদের অজ্ঞাতবাসকালে দূর্যোধন দেশে 

৩৮৭ 

নেপথ্যে বদ্রধাঁন 
সুন। (সচাকতে) ও কি ও! আকাশে ত 
একখানিও মেঘ দেখতে পাই না। 

ইন্দু। ওলো! ও দৈববাণী! আমার 
কাণে যে ও কি বলচে, তা শুনলে তুই অবাক্ 
হাঁব। 

সুন। সাঁখ! এখন তুমি আপন মনের 
কথা আমার কছে গোপন করতে আরম্ভ 
করেছ কেনঃ আম কি এখন আর তোমার 

। সে সুনন্দা নই? 
ইন্দু। (দীর্ঘন*বাস পারত্যাগ কাঁরয়া) 

সাথ! সে ইন্দমতাঁও ক আর আছে? তোর 
সে সোহাগের পাখী, অনেক দূরে উড়ে গেছে! 
এখন কেবল পিঞ্জরখানি মাত্র আছে! তা, তা 
ভাঙতে পারলে, সকলেই বস্মীতর গ্রাসে 
পড়বে। 

সুন। সাঁখ!--তোমার*কথা আম বুঝতে 
পাঁর নে। তোমার মনের যে কি আভসন্ধি, 
তাই তুমি আমাকে বলো, আম তোমায় এই 
মিনাতি কারি। 

ইন্দ। খানক পরে জানতে 
এখন! এত অধৈর্ধ্য হাল কেন? 

সুন। সখ! তোমার পায়ে পাঁড়, চলো 
আমরা ফিরে, দেবী অরুন্ধতীর আশ্রমে যাই। 
আর সেখানে সমস্ত দিন লুকিয়ে থেকে রাত্রে 
এ পাপনগর পাঁরত্যাগ করে অন্যত্র চলে 
যাবো। আমরা কছ্ এ রাজ্যের প্রজা নই যে, 
যা ইচ্ছে, ইনি তাই করবেন। 

ইল,ধ। (সহাস্য মুখে) সাথ! দুর্যেযাধনের 
ন্যায়ণত যাঁদ এ পাঁপ্ভ ধূমকেতু, দেশ 
দেশান্তরে চর পাঠিয়ে দেয়, তা হলে শেষে 
কি হবে? এক রাজার আমার 'নামত্ত 
সব্বনাশ হবার উপরুম; আর একজনকে 
এরুপ 'িপজ্জালে ফেলে কি লাভ? 
ওলো! যার মন্দ কপাল, সে কোনো দেশেই 
গিয়ে সখী হতে পারে না। তা এখানেও 
যা, অন্যত্রও তাই। আয় আমরা এঁ বনে যাই! 

পারার 

আহা! সখি দেখ, দুই বংসর আগে যা 

দেশে চর পাঠিয়ে তাদের খোঁজ কাঁরয়োছিল। 



৩৮৮ 

যা দেখোছলেম, তা সকলই সেইর্প আছে। 
এ সকল পব্বতের শিরে, কত কত মেঘ 
নীলবর্ণ হস্তীর ন্যায় পড়ে রয়েছে! বক্ষে 
বৃক্ষে সেইরূপ ফুল, সেইরূপ ফল! সেই 
বায়়়সেই সুগন্ধ! আর দেবীও সেই 
মার্ততৈে নীরবে রয়েছেন! কিন্তু আমাদের 
অবস্থা ভেবে দেখ, আমরা এই দুই বংসরে 
কত না কি সহ্য করেছি!_কত না যল্দ্ণা 
পেয়েছি! মনুষ্যের এ দদদ্দরশা কেন? 
(দীর্ঘান*বাস পারত্যাগপূক্ক অগ্রসর হইয়া, 
দেবীকে প্রণাম করিয়া) দোব! এত দিনের 
পর, আবার শ্রীচরণ দর্শন করতে এসেছি! 
আশাীব্বাদ করুন, যেন আর এখান থেকে 
ফিরে যেতে না হয়! পূর্বে আপনাকে 
কেবল পষ্পাঞ্জলি দিয়ে পূজা করেছিলেম, 
এবার জীবন সমর্পণ করবো ' 

নেপথ্যে বজ্রধবান 

সুন। (সচাকতে) ও কি ও! এরুপ 
অমেঘ আকাশে যে মৃহুর্মহহঃ বজ্রধনি হচ্ছে, 
এর কারণ কি? 

ইন্দু। সাথ! তোকে ত আম বলোছ 
যে, ও বজ্ত্রধান নয়, ও দৈববাণী। (দেবীকে 
প্রদাক্ষণ কাঁরয়া) জনাঁন! এবারে আর ভাবষ্যং 
স্বামীকে দেখবার আভলাষে আপনাকে প্জা 
করতে আস নাই। এ পাথবীর মায়াশৃঙ্খল 
ভগন করুন। অভাঁগিনী ইন্দুমতাঁর এই শেষ 
প্রার্থনা! (সহনন্দার গলা ধারয়া কিপ্িংকাল 
নীরবে রোদন) সাথ! এ পৃথিবীতে যে যাকে 
ভালবাসে, সে কি পরকালে তার দেখা পায় ? 
যাঁদ তা পায়, তবে ভাল; নইলে, চিরকালের 
জন্যে বিদায় হই! কখনো কখনো আম 
তোর মনে পড়লে, যত অপরাধ তোর কাছে 
করেছি, তা মার্জনা কারস! 

সৃন। সাঁখ! এ সব কথা তুমি কচ্ছচো 
কেন 2 

নেপথ্যে দূরে তোপ ও রণবাদা 

সুন। (চকিতে) বোধ কার. মহারাজ 
আসচেন। 

ইন্দু। (স্বগত) রে অবোধ মনণ্ তুই এত 
চণল হাল কেন? ও চন্দ্রমুখ আবার দেখলে, 

মধুস্দন রচনাবলী 

তোর কি সুখ হবে? ক্ষুধাতুরের যে সংখাদ্য 
অপ্রাপ্য, সে খাদ্য দেখলে তার ক্ষুধা বাড়ে 
মান্র! যে মনস্তাপরূপ বিষম কাঁট হদয়ের 
শান্তস্বর্প ফুল 'দিবানাশ কাটছে, যাঁ 
লোকান্তরে, তার প্রখর যাতনার শমতা হয়, 
তবেই সান্বনা হবে, নচেৎ *এই আগুনে 
চিরকাল দগ্ধ হতে হবে! প্রেকাশ্যে) সাথ! 
যখন তোর মহারাজের সঙ্গে সাক্ষাৎ হবে, 
তখন তাকে এই কথাটি বাঁলস যে, অভাঁগনণ 
ইন্দমতী আপনার শ্ত্রীচরণে বিদায় হলো! 
যাঁদ পুনর্জন্মে ভাগ্যের পরিবর্তন হয়, তবে 
সাক্ষাৎ হবে। নতুবা, চিরকালের জন্যে স্ব্ন 
ভঙ্গ হলো! আর দেখ, মহারাজকে আরো 
বাঁলস গান্ধারের রাজকন্যা, বানময়ের সামগ্রী 
নয়। 

নেপথ্যে 'ঠনকটে রণবাদ্য 

সুন। এই যে মহারাজ এলেন বলে। 
ইন্দু। (আকাশে দৃম্টি নিক্ষেপপূর্বক 

করযোড় করিয়া) হে বিশ্বাপতা! যে অমূল্য 
রত্বস্বরূপ জীবন এ দাসীকে প্রদান করে- 
ছিলেন, তা এর জ্ঞাতসারে এখনও কোন পাপে 
কলুষিত হয় নাই। তবে যে আপনার সম্মুখে 
অকালে যাত্রা করাছ, এ দোষ, হে করুণাময়! 
মার্জনা করবেন! এত দুঃখ আর সয় না! 
(বস্ত্রমধ্য হইতে ছারকা লইয়া আত্মঘাত ও 
ভূতলে পতন) 

সুন। এ কি! এ কি! প্রিয়সাথ! তোমার 
মনে কি এই ছিল? (রোদন কারতে করিতে 
মস্তক ক্লোড়ে লইয়া) হে বিধাতা! কোন্ 
দেবতা আকাশের এই উজ্জল জ্যোতম্ময় 
নক্ষত্রাটকে এর্পে ভূতলে পাঁতত করলেন ? 
(অকাশে মৃদু যল্লধবান ও পাষাণময়ী মুর্তর 
ভূতলে পতন) এ আবার কি! প্রিয় সাঁখ! 
প্রিয় সাঁখ! তুমি কি যথার্থই গেলে? সাঁখ! 
তুমি এত শীঘ্র আমাদের কেমন করে ভুললে ? 
তোমার বদ্ধ পিতার সেবা তুমি ভিন্ন আর কে 
করবে? তুমি কি সেই িতাকেও 'বস্মৃত 
হলে? ক্ষেণকাল রোদন, পরে গান্রোখান 
কারয়া) সাঁখ! তুমি ভেবেছ যে, তোমাকে ছেড়ে 
তোমার সুনন্দা এক দণ্ডও এ পাঁথবীতে 
বাঁচবে 2 তুমি গেলে এ ছার জীবনে তার 'ক 



মায়া-কানন 

আর কোন সখ আছেঃ তা এই দেখ,_ 
যেখানে তুমি, সেখানে আম। আলোকময় 
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এ দেখুন, আমার 'প্রয় সখা শীঘ্র যাবার 
জন্যে আমাকে সঙ্কেতে ডাকছেন! প্রিয় সাঁখ! 

রাজভবন, কি রশ্মিশুন্য যমালয়, যেখানে | একটু দাঁড়াও, এই আমি যাচ্চ! (সকলকে) 
তুমি, সেখানে আমি! (বিষপান) তোমার মনে 
যে এই ছিল, তা আমি গত রান্নিতেই বুঝতে 
পেরেছিলেম। উঃ! আমার শরীরে যে অসহ্য 
জবালা উপাস্থত হলো! সাঁখ! দাঁড়াও, 
আমও তোমার সঙ্গে যাব! 

রাজা, শাঁশকলা, কাণ্চনমালা, রাজমন্ত্ী ও রাজা 
ধূমকেতুর দূত, অরুন্ধতী, রামদাস ও কতিপয় 

সঙ্গীর প্রবেশ 

রাজা। (অবলোকন করিয়া) এ কি! এ 
কি! সুনন্দা! এ কর্ম কে করলে? * 

সূন। (অতীব মৃদুস্বরে) মহারাজ! রাজ- 
নান্দিনী স্বয়ং এ কর্ম করেছেন! 

প্র-স। মেয়ে মানূষাঁট কি বললে হে? 
দিব-স। ও বলছে যে, রাজকুমারী স্বয়ংই 

আত্মহত্যা করেছেন। 

অরু। (সজল নয়নে) সুনন্দা! 
তোমার এ অবস্থা কেন? 

সুন। (অতাব মৃদুস্বরে) দেবি! আপনি 
কি ভেবেছেন যে, আম প্রিয় সখীঁকে ছেড়ে 
এক দন্ডও বাঁচতে পার? আম বিষ 
খেয়োছ! 

প্রস। মেয়ে মানুষাঁট কি বললে হে? 
দব-স। ও বলছে যে, আম বিষ 

খেয়োছ! 

বংসে। 

অরু। রামদাস! শীঘ্ধ ওষধের কোটা 
আনো। 

রাম। দোব! তা ত আম সঙ্গে করে 
আন 'ি। 

অরু। কি সব্্বনাশ! যত শীঘ্র পার. 
আশ্রম হতে আনয়ন কর। 

সুন। (অতীব মৃদস্বরে) দেবি। স্বয়ং 

না। এ সামান্য বিষ নয়। রোজার প্রাতি) 
মহারাজ! আমার প্রিয় সখী আত্মহত্যা করবার 
আগে এই বলোছিলেন যে. “যদি মহারাজের 
সঙ্গে তোর সাক্ষাৎ হয়, তবে তাঁকে বাঁলস, 
যাঁদ ভাগ্যে থাকে, তবে পুনর্জল্মে মিলন হবে, 
আর গান্ধারের রাজকন্যা 'বানময়ের দ্ুবা নয়।" 

ভগবাঁত! রাজনান্দনি! মহারাজ! মল্ত্ী 
মহাশয়! আঁ শীঁব্বা দ-ক-রু_ন-আ 
_মি-যা-ই! 

ভূতলে পতন ও মৃত্যু 

রাজা। (স্বগত) পুনজ্ম! শাস্দে এরূপ 

কথা আছে সত্য; কিন্তু এ পুনজজল্মে কি 
পূৰ্্বজল্মের কথা মনে থাকে? আর যাঁদ না 
থাকে, তবে সে পুনজন্ম বৃথা। যা হোক, 
পুনজনল্মি যাতে শশীঘ্র হয়, তাই করি। (ইন্দু- 
মতীর বক্ষঃস্থল হইতে ছযীরকা লইয়া 
অবলোকন) রে যমদৃত ! তুই যে রন্তশ্রোত আজ 
গান করোছিস, সেরূপ রন্তমোত আর কি এ 
ভবমণ্ডলে আছে? তা তার্তি যাঁদ তোর তৃষ্ণা 
পাঁরতৃপ্ত না হয়ে থাকে, আমিও তোকে যং- 
কিং পান করাচ্ছি। (সিন্ধু নগরের প্রাত 
দৃ্টি করিয়া) হে রাজনগাঁর! আজ দুই বংসর 
তোমাকে নানাবিধ প্রসাদালগ্কারে অলঙ্কৃত 
করেছি। এমন কি, যেমন পিতা, বিবাহ- 
সভায় আনবার পূর্বে আপন দুঁহতাকে 
বহুবিধ অলঙকারে ভূষিত করে, তেমনি আম 
তোমাকে করোছ। কিন্তু এখন বিদায় কর! 
হে সম্ধুনদ! তোমার কলকলধবনি, শৈশবে 
দেব-বীণাধবানস্বরূপ সূমধূর বোধ হতো। 
তুমিও 1বদায় কর! মাল্লবর! দেবী অরুন্ধাত! 
আপনারা জানেন যে, আমার আর কেউ নাই! 
তা আমার এ রাজ্য আম আমার প্রয় ভশ্নন 
শাঁশকলাকে দান করলেম। ওর সন্তান পিতৃ- 
পুরুষের ও আমার পারলোৌকক উপকারের 
আঁধকারশী, তবে আর ভয় ক? 

মন্ত্ট। (রাজাকে ধাঁরতে উদ্যত হইয়া) 
মহারাজ! করেন কি? করেন কি? 

রাজা। মন্তি! সাবধান হও! ক্ষুধাতুর 
সিংহের সম্মূখে পড়ো না! আর ব্রাহ্গণবধের 
পাপভারে এ সময়ে আমাকে ভারাক্রান্ত করো 
না! এ পাঁথবী কি ছার পদার্থ যে, আম 
ইন্দুমতী বিনা, এক দণ্ডও এখানে 
কালাতিপার্ত করি! আমি ক্ষত্রকুলোদ্ভব। 
আমার কি এক দাসীর তুল্য সাহসও নাই! 
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আম প্রণয়শী। আমার প্রণয় কি এক জন দাসীর 
প্রণয়তুল্যও নয়? হা ধিকৃ! হে জগদীশবর ! 
যদিও পাপকর্ম্ম হয়, তবু মাজ্জনা কর! 
(আত্মহত্যা ও ভূতলে পতন) 

সকলে। আাঁ। আঁ! হায়! এ কি 
সর্বনাশ হলো! 

রাজা। (অতীব মৃদুস্বরে) শাঁশকলা! 
একবার দিদি আমার নিকটে এসো। তোমার 
কর্ণ আমার মুখের কাছে একবার আনো! 

শাশ। (রোদন কাঁরতে কাঁরতে রাজার 
মুখের কাছে কর্ণ দান) 

রাজা। (অত্যন্ত মৃদুস্বরে) সুখে রাজ্য 
কর, আর দেখ যেন পিতৃাঁপত*্হর নাম 
কলঙ্কে না ডুবে যায়। 

রাজার মৃত্যু 

শাশ। (পদতলে পতিত হইয়া) দাদা! 

তুমি ক যথার্থই আমাকে ছেড়ে গেলে £ আম 
মার মুখ কখনো দোৌখ নি! তুমিই আমাকে 
প্রাতপালন করোছলে! তা দাদা! এই বয়সে 
আমাকে পাঁরত্যাগ করে যাওয়া কি তোমার 
উচিত কর্ম হলো? দাদা! তোমার চক্ষের 
স্নেহ-জ্যোতিতে আমার হৃদয় আলোকময় 
করতো, সে আঁখ কি চিরকালের জন্য মুদিত 
হলো! দাদা! যে রসনার মধূর কথা আমার 
কর্ণে দেবসঙ্গীতস্বরূপ বাজতো, সে রসনা ক 
এ জন্মের মত নীরব হলো! দাদা! তুমি ক 
আমায় একেবারে পরিত্যাগ করলে । আর 
আমার কে আছে বল দৌখ 2 দাদা! আমাদের 
অতুল এশ্বরয, বিপুল রাজ্য, কিন্তু এ সকল 
দলে কি তোমাকে পাওয়া যায়” (উচ্চৈঃস্বরে 
রোদন) 

অরু। (সজল নয়নে বংসে! আর রোদন 
করা বিফল। 'বধাতার সাঁষ্টতৈ ক রাজা, কি 
ভিখারী, কেহই সব্বতোভাবে সুখী নয়। 
দুঃখের শন্তিশেল, কখনো না কখনো সকলেরই 
হদয়ে আঘাত করে। তবে সেই জনই সুখী, 
যে ধৈর্যারূপ কবচে আপন বক্ষ আচ্ছাদন 
করতে পারে। তা তুমি বাছা এসো। 

মধূসূদন রচনাবলী 

মন্তী। ভগবাত! বিধাতা কি আমার 
কপালে এই 'লিখোঁছলেন যে, শেষ অবস্থায়, 
আম এ সম্ধুরাজকুলের সবর্ণদঈপ নির্বাণ 
হতে দেখবো । হা রাজরাজেন্দ্র! এ শয্যা কি 
তোমার উপযুক্ত; ও রাজকান্ত কেন আজ 
ধূলায় ধূসর । (রোদন) 

ধষ্যশৃঙ্গ মুনি ও কাতিপয় নাগাঁরকের সাঁহত 
রামদাসের পুনঃপ্রবেশত 

সকলে। (অবলোকন করিয়া) এ কি-_এ 
ক_াঁক সব্বশাশ' 

ধষ্য। অহো! গবধাতার অলঙ্ঘনীয় 'বাধর 
অবশ্যম্ভাঁবতা কে নিবারণ কত্তে পারে; 
দার্নবার দৈব ঘটনার প্রাতিকৃলাচরণ করা কার 
সাধ্য! আম মনে করেছিলেম, এই শোচনীয় 
ব্যাপারে বাধা দিব, কিন্তু আমি আসবার 
পূব্েইি সব শেষ হয়ে গেছে। হায়! বিভো! 
এই বিপুল রাজকুলের এত দিনে মূলোচ্ছেদ 
হলোঃ ভূুবনমোহনী ইন্দিরা! তোমার 
শাপাম্তে ক তোমার 'িতৃকূলের জলপিণ্ডের 
লোপ হলো! হায়! রাজলক্ষমী আর মাতঃ 

বসুন্ধরা ক এত দিনে সহায়হীনা দীনার 
ন্যায়, অপর সৌভাগ্যশাল পুরুষের আশ্রয় 
গ্রহণ কল্পেন। রাতিদোব! তুমি কি কুললক্ষত্রী 
অপহরণ মানসে নৃপনান্দনীকে শা প্রদান 
করোছিলে ? 

মন্ত্রী । (খব্যশৃঙ্গের প্রাতি কতাঞ্জালপুটে) 
ভগবন্! এই প্রতাক্ষ পরিদৃশ্যমান শোচনীয় 
ব্যাপার অবলোকন করে আমার বাদ্ধভ্রংশ 
হয়েচে, আবার আপনার মূখে ইন্দিরা দেবীর 
নাম শ্রবণে আরও বিস্ময়াবস্ট হলেম; আপানি 
'ন্রকালজ্, এই ঘটনাবলশর আদ্যোপান্ত বর্ণনা 
করে আমাকে চরিতার্থ করুন। 

খষ্য। মান্ন! এই যে সম্মখস্থ প্রস্তরময়ী 
মৃর্ত শতধা বিদীর্ণ দেখচ, সেকলে অবলোকন 
কারয়া বিস্ময় প্রকাশ) উহা, এই প্রাচীন রাজ- 
বংশের পুরস্তীর শাপাবস্থা, অদ্য তাঁর শাপ 
অন্ত হলো। 

মন্মী। দেব' আপনার বাক্য শ্রবণে আমরা 

৩ নাটকের পরবতাঁ অংশে ট্র্যাজেডির সুর একেবারে বিনম্ট হয়েছে । অনাবশ্যক গল্প কথনে নাট্যরুচি 
বা শি্পরুচির িছমান্র পরিচয় নেই। ভূুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় নাটকাঁটর আদ্যোপান্ত দেখে দিয়েছিলেন 
বলে প্রকাশক স্বীকার করেছিলেন নাটকের প্রথম সংস্করণে । এই অংশে তাঁর হাতের স্পর্শ থাকা সম্ভব। 



মায়া-কানন 

চমৎকৃত হয়োছ। অতএব প্রসম্ন হয়ে 
সাবস্তারে এই অন্ভুত ব্যাপার কণর্তন করে 
আমাদের সংশয়চ্ছেদ করুন । 

খষ্য। মাল্প! পূর্বকালে এই মহদ্বংশে 
অসমঞ্জ নামে ভুবনাবখ্যাত এক নরপাঁত 
ছিলেন। তাঁহার  অলোকসামান্যা সব্্ব 
গুণালঙ্কৃতা রৃপবতাঁ এক কন্যা ছিল, তাঁহার 
নাম ইন্দিরাঁ। তৎকালে হীন্দরাসদৃশী রুপসী 
'ব্রভৃুবনে লাঁক্ষত হয় নাই। 'কন্তু মানবী 
হীন্দরা প্রথম যৌবনে রৃপমনে মন্তা হয়ে, 
রাঁতদেবীর অবমাননা করায়, মন্মথমোহনন 
কাঁপত হয়ে এ অহঙ্কারণন রাজনান্দনীকে 
শাপ প্রদান করেনত৬, যে. যত কাল তোর 
অপেক্ষা শ্রেন্ঠ রূপসী তোর সমক্ষে আত্ম- 
ঘাঁতিনী না হয়, তত কাল তোকে এই ঘোর 
মায়াকাননে পাষাণী হয়ে থাকতে হবে। তাতে 
এ ইন্দ্ীনভাননা ইন্দিরা করুণস্বরে দেবীকে 
বল্লেন, দয়ামায়! যাঁদ দয়া করে দাসীর মুক্তির 
উপায় অবধারণ করে দিলেন, বলুন, কি 
উপায়ে এই ভয়ানক বিজন কাননে অপরূপ 
রূপবতীর আত্মঘাত সম্ভব হয়? তাহাতে 
দেবী এই কথা বলে দিলেন যে, যে দিবস 
ভগবান্ মরীচিমালী, কন্যার সুবর্ণমন্দিরে 
প্রবেশ করবেন, এই সুলশ্নে যাঁদ কোন পাবিভ্র- 
স্বভাবা কুমারী, কি সুপার অনুট যুব। 
তোমাকে পুজ্পাঞ্জাীল দিয়া পূজা করে, বে 
কুমারী হইলে স্বীয় ভাবষ্যং বরকে. আর 
পুরুষ হইলে আপন ভাবী পত্রীকে সম্মুখে 
দেখতে পাবে। এই প্রলোভনে অনেকেই এই 
মায়াকাননে সমুপস্থিত হবে ।_ 
সহসা ভূমিকম্প ও অপূর্ব সৌরভে পাঁরপূর্ণ 

সকলে। এ কি! অকস্মাৎ এই স্থান 
সৌরভে পাঁরপূর্ণ হলো কেন? 

দৈববাণী। গম্ভীর স্বরে) হে সন্ধু- 
দেশবাঁসগণ! অদ্য এই শোচনীয় ব্যাপার 
অবলোকন করে ক্ষোভ করো না. মহামুনি 
ধষ্যশৃঙ্গের প্রমুখাৎ যাহা শ্রবণ কল্লে, সকলই 
সত্য, আর এই যে ভূপাতিত কুমার কুমারণীকে 

৩৯১ 

দেখচ এরা পূর্বে গন্ধব্বকুলে জল্গ্রহণ 
করেন, এ যুবক যুবতণ পরস্পর প্রণয়ানরাগে 
বাহাজ্ঞানশন্য হয়ে সমীপস্থ দুব্্বাসা মনিকে 
দোঁখয়া অভ্যর্থনা না করায়, খাঁষশাপে মানব- 
কুলে জল্ম গ্রহণ করেন। অদ্য ই*হাদেরও 
শাপান্ত হলো। এক্ষণে তোমরা সকলে রাজ- 
নন্দিনী শাশকলাকে সিংহাসনে আঁধম্ঠান 
করে, সমারোহপূব্্বক বর্তমান গান্ধারাধ- 
পাঁতর পুন্রের সাহত বিবাহ দাও। তাহা 
হইলেই সকল 'দক্ বজায় থাকবে। 

মন্তী। এই ত সকলই অবগত হওয়া 
গেল, এখন এদের তিন জনের মৃতদেহ 
বস্ত্রাচ্ছাঁদত কর, আর তনখানা যান শীঘ্র 
আনয়ন কর। 

নেপথ্যে মৃতবাদ্য 

মন্তী। (ধূমকেতুর , দূতের প্রাতি) 
মহাশয়! এই ত দেখলেন, আর এখন কি করা 
যেতে পারে 2 মৃতদেহ রাজাঁশাবিরে প্রেরণ করা 
ক কর্তব্য ? 

দূত। তার আবশ্যক কঃ যখন আম 
স্বচক্ষে এ দুর্ঘটনা দেখলেম, তখন আপনার 
আর কি অপরাধ । 

মন্লী। মহাশয়! তবে রাজসান্নধানে এই 
শোচনীয় ব্যাপার আদ্যোপান্ত বর্ণন করুন 
গে। সম্ধুদেশ ত একেবারে উচ্ছেদদশা প্রাপ্ত 
হলো! আর আপনাকে আধক কি বলব। এখন 
চলন। (অরুন্ধতনর প্রাত) আপাঁন রাজ- 
নাল্দনশ আর কাণ্চনমালাকে আপনার আশ্রমে 
লয়ে শান্ত করুন। উঃ--! ও রাজপুরা অদ্য 
*মশানস্বর্প হয়েচে! ওতে প্রবেশ কত্তে কার 
প্রাণ চায়? বৃদ্ধ মহারাজ যে ইত্যগ্রে কালের 
গ্রাসে পড়েছেন, সে তাঁর পরম সৌভাগ্য! এ 
পাপ মায়াকানন যত 'দিন থাকবে, তত 'দিন 
সকলেই এ বিষম দুর্ঘটনা বিস্মৃত হবেন না। 
অহো। কি ভয়ানক মায়াকানন!! 

যবাঁনকা পতন 

০ গ্রীক্ পুরাণকথার আফ্রোদিতি-স্মর্না প্রসঙ্গের সঁঞ্গে এই কাহিনীর ?কছ সাদৃশ্য আছে। 
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উপব্রমাণকা১ সন্তানকে দেবের ওরসজাত জানয়া আঁতি- 

(১) 

পৃবর্বকালে হেলাস্ অর্থাৎ গ্রীশ দেশীয় 
লোকের পৌত্তলিক ধর্মে আস্থা ও বহাঁবিধ 
দেবদেবীর উপর বিশ্বাস 'ছিল। তাঁহাঁদিগের 
দেবকুলের ইন্দ্র জুযুস্ লাঁড়া নাম্নী এক 
নরকুলনারীর উপর আসন্ত হওতঃ রাজহংসের 
রূপ ধারণ করিয়া তাহার সাহত সহবাস 
করিলে, লড়া দুইটি অণ্ড প্রসব করেন। 
একট অন্ড হইতে দুইটশ সন্তান জন্মে; 
অপরটশ হইতে হেলেনী নাম্নী একটা পরম- 
স্ন্দরী কন্যার উৎপাত্ত হয়। লাকীডীমন্ 
দেশের রাজা লাড়ার স্বামী এই [তিনটশ 

প্রযত্রে প্রাতপালন কারতে লাগিলেন। যেমন 
কণ্বধাষত্র আশ্রমে আমাদের শকুন্তলা সুন্দরী 
প্রাতপাঁলিত হইয়াছলেন, সেইরূপ হেলেন? 
লাকঈডীমন রাজগৃহে দিন২ প্রাতিপালিত 
ও পাঁরবার্্ধত হইতে লাগিলেন । আমাদিগের 
শকুন্তলা, দুর্ভাগ্যবশতঃ, খাঁনগভব্থ মাঁণর 
ন্যায় প্রাতিপালক পিতার আশ্রমে অন্তার্হতা 
ছিলেন, কিন্তু হেলেনীর রূপের যশঃসৌরভে 
হেলাস্ রাজ্য আত শীঘ্রই পূর্ণ হইয়া উঠিল। 
অনেকানেক যুবরাজের এ কন্যারত্ব-লাভ-লোভে 
লাকীডীমন রাজনগরে সব্বদা যাতায়াতে 
তথায় এক প্রকার স্বয়ম্বরের আড়ম্বর হইতে 
লাগল । স্বয়ম্বরের প্রথা গ্রীশ দেশে প্রচালিত 

১ উপক্রমাঁণকা অংশ অনুবাদ নয়। স্বাধীন রচনা । গ্রীক পুরাণের ষে কাহনী-পটভূঁমি না জানলে 
মহাকাব্যের আখ্যান ঠিক বোধগম্য হবে না সংক্ষপ্তাকারে নিজের ভাষায় সেই প্রৰকিথা বলেছেন 

মধ,সদন। 



৩৯৪ 

ছিল না, থাকিলে বোধ হয়, মহাসমারোহ 
হইত। 

হেলেনন মানিল্যুস্ নামক এক রাজকুমারকে 
পাতিত্বে বরণ কারলে পর, তাহার প্রাতপালায়তা 
পিতা অন্যান্য রাজপুরুষদগকে কাঁহলেন, হে 
রাজকুমারেরা! যখন আমার কন্যা স্বেচ্ছায় এই 
যুবরাজকে মাল্যদান করিল, তখন আপনাদের 
এ বিষয়ে কোন বিরান্তভাব প্রকাশ করা উীঁচত 
হয় না, বরণ আপনারা দেবাঁপতা জ্যস্্কে 
সাক্ষী করিয়া অঙ্গীকার করুন, যে যাঁদ 
কস্মিন কালে এই নব বর বধূর কোন 
দূর্ঘটনা ঘটে, তবে আপনারা সকলেই তাহাদের 
পক্ষ হইয়া তাহাঁদগকে িবপজ্জাল হইতে 
পারিত্রাণ করিবেন। 

রাজকুমারেরা রাজবাক্য শ্রবণে অঙ্গীকারা- 
বদ্ধ হইয়া স্ব২ দেশে প্রত্যাগমন করিলেন । 
ম।নিল্যস আপন মনোরমা রমণীর সাহত 

পরম সুখে কালযাপন কাঁরতে লাঁগলেন। 

(২) 

আসিয়া খণ্ডের পশ্চিম ভাগের এক ক্ষুদ্র 
ভাগকে ক্ষুদ্র আসিয়া বলে। পূৃব্্বকালে সেই 
ভাগের ঈলহাম অথবা ট্রয় নামে এক মহাপ্রাসদ্ধ 
নগর ছিল। নগরের রাজার নাম 'প্রয়াম। রাণীর 
নাম হেকাবী। রাণশ সসত্বাবস্থায় আমাদগের 
কুরুকুল-রাণী গাম্ধারীর ন্যায় এই স্বপ্ন 
দোঁখলেন, যে তান এমত এক অলাত 
প্রসাবলেন, যে তদ্দারা রাজপুরী যেন 
এককালে ভস্মসাং হইল। নিদ্রাভঙ্গ হইলে 
রাণী স্বগন-ীববরণ স্মরণ কারয়া মহাবিষাদে 
দনপাত কাঁরতে লাগলেন। ক্রমে রাণীর 
স্বগ্নবৃত্তান্ত সমূদায় নগর মধ্যে আন্দোলিত 
হইতে লাগল । যথাকালে রাণশও এক অতাব 
সুকুমার রাজকুমার প্রসব কাঁরলেন। 'বিদুর 
প্রভৃতি কুরুকুলরাজমন্নীর ন্যায় মহারাজ 
প্রয়ামের অমাত্য বন্ধ এই সন্তানটিকে 
ভবিষ্যাদ্বপঞ্জনক জানিয়া তাহাকে পরিত্যাগ 
কারতে পরামর্শ দেওয়াতে রাজা ধৃতরাম্ট্রের 
অসদশে তাহাই করিলেন। অপত্য-স্নেহ রাঙ্রা 
প্রয়ামকে স্বরাজযের ভাবী হিতার্ে অন্ধ 
করিতে পারিল না। 

মধুসূদন রচনাবলী 

সন্তানটী ভূমিষ্ঠ হইবা মান্্ই আরকিলস 
নামক একজন রাজদাস মহারাজের আদেশের 
বিপরশত কারল; অর্থাৎ শিশুটীর প্রাণদণ্ড না 

নামক এক পর্বতে রাঁখয়া আসিল। কোন এক 
মেষপালক এ পাঁরত্যন্ত সল্তানটকে পরম 
সুন্দর দেখিয়া আপন বন্ধ্যা স্তর নিকট 
তাহাকে সমর্পণ কাঁরল। মেঁষপালকের স্ত্রী 

পুত্রের ন্যায় প্রাতপালন কাঁরতে লাঁগল। 

তুল্য রাজপুত্র মেষপালকের গৃহে 'দিন২ 
রূপে ও বাবধ গুণে বাড়তে লাগিলেন। 
আমদের দুম্মন্তপূত্র পুরুর ন্যায় ইনিও আতি 

লাগিলেন। 
মেষপালকেরা ইহার বাহুবলে স্বীয়২ 

মেষপালককে মাংসাহারী জন্তুগণ হইতে রাক্ষিত 
দৌঁখয়া ইহার নাম স্কন্দর অর্থাৎ রক্ষাকারী 
রাঁখলেন। এ ঈডা পব্বত প্রদেশে এনোনন 
নাম্নী এক ভুবনমোহনী সুরকামনী বসাঁত 
কারতেন। সূরবালা রাজকুমারের অনুপম রূপ 
লাবণ্যে বিমোহতা হইয়া তাঁহার প্রাতি একান্ত 
আসন্তা হইলেন, এবং তাঁহাকে বরণ করিয়া এ 
পব্বতময় প্রদেশে পরমাহয়াদে দন যাঁমনী 
যাপন কাঁরতে লাগিলেন। 

(৩) 

গ্রীশ দেশের এক অংশের নাম থেসেলাী। 

সেই রাজ্যের যুবরাজ 'পলয্যসের থেটাীস্ নাম্নী 
সাগরসম্ভবা এক দেবীর সাঁহত পাঁরণয় হয়। 
থেটীস্ দেবযোনি, সুতরাং তাঁহার ববাহ- 
সমারোহে সকল নেব দেবী নিমনল্লিত হইয়া 
রাজনিকেতনে আবির্ভীত হয়েন। বিবাদদেবী 
নাম্নী কলহকারিণী এক দেবকন্যা আহৃত না 
হওয়াতে মহারোষাবেশে বিবাদ উপাঁস্থত 
কারবার মানসে এক অদ্ভূত কৌশল করেন। 
অর্থাং একটা স্বর্ণফলে.ষে রূপে সব্বোৎকৃম্টা, 
সেই এ ফলের প্রকৃত আঁধকারিণী, এই 
কয়েকটী কথা লিখিয়া দেবীঁদলের মধ্যস্থলে 
নিক্ষেপ করেন। হর জন্যসের পত্রী অর্থাৎ 

দেবকুলের ইন্দ্রাণী শচী, আথেনণ, জ্ঞানদেবশ 



হেক্টর-বধ 

অর্থাৎ সরস্বতী এবং অপ্রোদীতন, প্রেমদেবী 
অর্থাৎ রাত, এই তিন জনের মধ্যে এই ফলোপ- 

পব্্বতে রাজনন্দন স্কন্দরের নিকট উপাস্থত 
হইলেন, এবং তংসান্নধানে আদ্যোপ।ন্ত সমস্ত 
বৃত্তান্ত বর্ণন, করিয়া তাঁহাকেই এ বিষয়ে 
নির্ণেতা স্থির কারলেন। হারা কাঁহলেন. হে 
যুবক রাজকুমার! আমি দেবকুলেশবরী, তুমি 
এই ফল আমাকে 'দয়া আমার প্রীতিভাজন 
হইলে আমি তোমাকে অসীম ধন ও গৌরব 
প্রদান কারব। যদ্যাঁপও তুমি মেষপালকদলের 
মধ্যে অবাস্থাত কাঁরতেছ, তন্ত্র আম 
ভস্মাবৃত অশ্নর ন্যায় তোমাকে প্রোজ্জবল ও 
শতাঁশখাশালশ কাঁরয়া তৃঁলব। আথেনী 
কাহলেন, আম জ্ভানদেবী। তুমি আমাকে 
উপাসনায় পরিতুম্ট করিতে পারলে বিদ্যা, 
বাঁদ্ধ ও বলে নরকুলে শ্রেষ্ঠত্ব প্রাপ্ত হইবে। 
অপ্রোদীতশ কাহলেন, আম প্রেমদেবী, 
আমাকে প্রসন্ন কারলে, আমি নারীকুলের 
পরমোত্তমা নারীকে তোমার প্রেমাধীন' 
কাঁরয়া দিব। যৌবনমদে উল্মন্ত রাজকুমার 
সকন্দর কুক্ষাণে এ ফলটাী অপ্রোদীতী দেবীর 
হস্তে সমর্পণ কারলে অপর দেবীদ্বয় 
মহাক্রোধে অন্ধ হইয়া ব্রিদবাভিমুখে গমন 
কারলেন। 

অপ্রোদীতী দেবী পরমহর্ষে ও আত 
মৃদুদ্বরে কহিলেন, হে ছদ্মবৌশ! তুমি 
মেষপালক নও । তুমি ভস্মলুপ্ত বহ্। ট্রয় 
মহানগরের মহারাজ পপ্রয়াম্ তোমার পিতা । 
অতএব তুমি তংসন্নিধানে গিয়া রাজপনুন্রের 
উপযুক্ত পাঁরচর্য্যা যাচ্ঞা কর, আমার এ বর 
ফলদায়ক কারবার 'নমিত্ত যাহা কর্তব্য, পরে 
আমি তাহা কহিয়া দিব। 

রাজকুমার স্কন্দর দেবীর আদেশানুসারে 
রাজপুুরীতে উত্তীর্ণ হইয়া স্বায় পারচয প্রদান 
কাঁরলে. বৃদ্ধরাজ প্রয়াম্ তাহার অসামান্য 
রুপ লাবণ্যে ও বীর কাঁতিতে পর্বকথা 
বিস্মাত হইলেন। কালনিব্বাপত স্নহাণ্নি 
পুনরুদ্দীপিত হইয়া উঁঠল। সুতরাং রাজা 
নবপ্রাপ্ত পূত্রকে রাজসংসারে প্রবেশ কারিতে 
আক্তা দিলেন। 
কিয়দ্দ্রিন পরে অপ্রোদীতী দেবীর আদেশ 

৩৯৫ 

৷ মতে রাজকুমার স্কন্দর বহ-সংখ্যক সাগরযান 
নানা ধন ও পণ্য দ্রব্যে পারপাঁরত করিয়া 
লাকডীমন্ নামক নগরাঁভমুখে যাত্রা 
কাঁরলেন। তথাকার রাজা মাঁনলহ্যস আঁত- 
সম্মান ও সমাদরের সাহত রাজতনয়কে 
স্বমীন্দরে আহবান করিলেন। কিছু দিনের পর 
কোন বিশেষ কার্যযানুরোধে তাহাকে দেশান্তরে 
যাইতে হইল। রাণী হেলেনী এ রাজ-আতাঁথর 
সেবায় নিয়ত 'নষুন্ত রাহলেন। 

দেবী অপ্রোদতীর মায়াজালে হতভাগিনন 
রাণী হেলেনী রাজ-আতাঁথ স্কন্দরের প্রাতি 
নিতান্ত অনুরাগিণী হইয়া পাঁতব্রতা-ধর্মে 
জলাঞ্জল দয়া স্বপাতগৃহ পারিত্যাগপূৰ্বক 
তাহার অনুগাঁমন হইলেন এবং তাঁহার পিতা 
রাজচূড়ামাণ প্রয়ামের রাজ্যে সেই রাজ্যের 
কালর্পে প্রবেশ করিলেন। রাজা মানলযস 

একান্ত অধীর ও ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া উঠিলেন। 
এই দুর্ঘটনা হেলাস্ অর্থাৎ গ্রীশ দেশে 

প্রচারত হইলে, তদ্দেশীয় রাজাসমৃহ পূর্্ব- 
কৃত অঙ্গরকার স্মরণপৃব্ষক সসৈন্যে 
মাঁনল্যসের সাহায্যার্থে উপাঁস্থত হইলেন, 
এবং তাহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা আর্গস্ দেশের 
অধীশ্বর আগেমেমননকে সৈন্যাধ্যক্ষপদে 
আঁভাঁষন্ত কাঁরয়া ট্রয় নগর আক্রমণাভলাষে 
সাগরপথে যান্না কারলেন। বৃদ্ধরাজ 'প্রয়াম্ 
স্বীয় পণ্টাশং পুত্রকে যুদ্ধার্থে অনমাতি 
দিলেন । মহাবীর হেক্টর (যাহাকে ট্রয়স্বর্প 
লঙ্ক;র মেঘনাদ বলা যাইতে পারে) দেশ 
বদেশীয় বন্ধূগণের এবং স্বীয় রাজসংসারস্থ 
সৈন্দলের অধ্যক্ষপদ গ্রহণ কাঁরলেন। দশ 
বৎসর উভয় দলে তুমুল সংগ্রাম হইল। 

যেমন গঞ্গা, যমুনা এবং সরস্বতী এই 
ব্রপথা নদীব্লয় পাঁবব্রতীর্থ ভ্িবেণীতে 

 একত্রীভূতা হইয়া একম্রোতে সাগর- 
সমাগমাভিলাষে গমন করেন, সেইরূপ উপরি 
উীল্লাখত 'তিনটী পাঁরচ্ছেদসংক্লান্ত বৃত্তান্ত এ 

স্থল হইতে একন্রীভূত হইয়া ইউরোপ খণ্ডের 
' বাল্মশীক কাঁবগুরু হোমেরের ঈলিয়াস্ স্বরূপ 
সঙ্গশততরঞ্গময় 'সম্ধু পানে চাঁলতে লাগিল। 

কবিগ্র্ হোমেরের জগাদ্বখ্যাত কাব্যে 
দশম বৎসরের বৃত্তান্ত বার্ণত আছে। প্রণকেরা 
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্রয়ের নিকটস্থ এক নগর লুট করে, এবং তনরস্থ : 
পৃজিত সূর্যযদেবের ক্লীস্ নামক পুরোহিতের 
এক পরমসুন্দরী কুমারী কন্যাকে আপনাদের 
শিবিরে আনয়ন করে। অপহৃত দ্রব্জাত 
বিভাগের সময় সেই অসামান্য রূপবতী যুবতী . 
সৈন্যাধ্যক্ষ রাজচক্রবত্তরঁ আগেমেমূননের অংশে : 
পাঁড়লে, তিনি তাহাকে পরম প্রযত্নে ও সমাদরে 
স্বাশাবরে রাঁখতেছেন; এমন সময়ে 

প্রথম পারচ্ছেদং 

দেবগুরোহত আপন অভীম্ট দেবের 
রাজদণ্ড, মুকুট, ও স্বকন্যার মোচনোপযোগাী 
বহবিধ মহা দ্রব্জাত হস্তে করিয়া গ্রীক্- 
সৈন্যের শাবির সম্মুখে উপাস্থিত হইলেন। 
এবং সৈন্যাধ্যক্ষ রাজচক্রবন্তাঁ আগেমেমূনন্ ও 
তাঁহার ভ্রাতা মানিল্যস্ এবং অন্যান্য নেতৃ- 
গণকে সম্বোধন কারয়া কাহতে লাগলেন; হে : 
বীরপুরুষগণ! ল্লদিবনিবাসী অমরকুল তোমা- 
দিগকে এই আশীব্বাদ করুন, যে তোমরা 
আতত্বরায় রাজা "প্রয়ামের নগর পরাভূত কারয়া 
নার্ববঘ্যে স্বরাজ্যে পুনরাগমন কর। এই দেখ, 
আম আপন দুহতার মোচনার্ে বহুমূল্য 
দ্রবাজাত সঙ্গে আনিয়াছি, অতএব এতদ্বারা 
তাহাকে মূন্ত করিয়া, যে ভাস্বর দেবের সেবায় 
আম নয়ত নিরত আছি. তাহার মান ও গৌরব 
রক্ষা কর। 

গ্রীক্সৈন্যরো পুরোহিতের এবাম্বধ 
বচনাবলী আকর্ণনপূর্বক উচ্চৈঃস্বরে এক- 
বাক্যে কহিয়া উঠিল, যে এ অবশ্যকর্তব্য কর্মে 
আমরা কখনই পরাঙ্মখ হইব না, বরং এই 
সকল পারন্রাণ-সামগ্রী গ্রহণপূর্বক এই 
মূহূর্তেই কন্যাটীর নিষ্কৃতি সাধন কারিব। 
কিন্তু তাহাদের এতাদ্শ বাক্য রাজা আগে- 
মেমৃননের মনোনীত হইল না। 'তাঁন মহা- 
ক্রোধভরে ও পর্ষ বচনে পুরোহতকে 
কহিলেন, হে বৃদ্ধ! দোখও যেন আম এ 
শিবির-সন্নিধানে তোমাকে আর কখন দোখতে 

বিষয় 

, গোচর 
হইয়া স্বর্গ হইতে ভূতলে অবতীর্ণ হইলেন। 

২ ইলিয়াডের প্রথম দুই সর্গ অর্থাৎ “কলহ” এবং 
। 

মধুসূদন রচনাবলণী 

সক্ষম হইবেন না! আমি তোমার কন্যাকে কোন 
ক্রমেই ত্যাগ কারব না। সে আমার রাজধানন 
আরৃগস্ নগরে আপন জন্মভঁম হইতে দূরে 
যাবত্জীবন আমার সেবা করিবে । অতএব যাঁদ 
তুমি আপন মঙ্গল আকাত্্ষা কর, তবে আঁত- 
ত্বরায় এ স্থান হইতে প্রস্থান রুর। 

বৃদ্ধ পুরোহিত রাজার এইরূপ বাক্য 
শুনিয়া সশঙ্কাঁচত্তে তদ্দণ্ডে তাহার আদেশ 
প্রাতপালন ক্ষারলেন, এবং মৌনভাবে ও 
ম্লানবদনে চিরকোলাহলময় সাগরতঈর দিয়া 
স্বধামে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। অশ্রুবারধারায় 
আর্দবসন হইয়া স্বীয় অভম্টদেবকে 
সম্বোধিয়া কহিলেন, হে রজতধন্দ্্ধব! যাঁদ 
তুমি আমার নিত্য নোমাত্তক সেবায় প্রসন্ন 

হইয়া থাক, তবে শরজাল বর্ষণে দুষ্ট গ্রীক 
দলকে দলিত কারয়া, তাহারা আমার প্রাত যে 
দৌরাত্ম্য কারয়াছে, তাহার যথাঁবাঁধ প্রাতাবধান 
কর। পুরোহিতের এই স্তুতিবাক্য দেবকর্ণ- 

হইলে মরীঁচিমালী রাবদেব মহাক্রুদ্ধ 

ভয়ানক শব্দে বাজতে লাগল; এবং রোষভরে 
| দেববদন যেন তমোময় হইয়া উঁঠিল। গ্রীক 
শাবরের অনাতদূর হইতে 'দিননাথ প্রথমে 
এক ভীষণ শর নিক্ষেপ কাঁরলেন,. এবং 
ধনুষ্টঙকারের ভয়াবহ স্বনে শাবরস্থ লোক 
সকলের হংকম্প উপাস্থত হইল । প্রথম শরে 
অশবতর ও ক্ষিপ্রগামী গ্রামাসংহ সকল বনজ্ট 
হইল; দ্বিতীয় বার শর 'িক্ষেপে সৈন্যদল 
'ছন্ন ভিন্ন ও হত আহত হওয়াতে মুহনমদহহঃ 
চার দিকে চিতাচয়ে শবদাহাঁগ্ন প্রজবলিত 
হইতে লাগল। অংশুমালীর শরমালায় গ্রীক্- 
সৈন্যের নয় দিবস পর্যন্ত লণ্ডভণ্ড ও ক্ষত 
ক্ষত হইল: দশম দিবসে মহাবীর আকিলীস্ 
নেতৃবর্গকে সভামণ্ডপে আহবান কারিলেন, এবং 
রাজেন্দ্র আগেমেমনন্কে সম্বোধন করিয়া 
কাহতে লাগলেন, হে রাজন্! আমার ক্ষব্দ্ 
বিবেচনায় আমাঁদগের উচিত, যে আমরা 
স্বদেশে পুনরায় ফারিয়া যাই, কেন না, যে 
উদ্দেশে আমরা দুস্তর সাগর পার হইয়া 

“শান্তপ্রদর্শনে”র সখাক্ষপ্ত কাঁহনশ এই পারচ্ছেদের 



হেক্টর-বধ 

আসিয়াছ, তাহা কোন ক্রমেই সফল হইল না। 
মহামারী এবং নম্বর সমর এই 'রিপহদ্বয় 
দ্বারাই গ্রীকেরা পরাজিত হইল । তবে যদ্যাপ 
এ স্থলে কোন দেবরহস্যজ্ঞ বজ্ঞতম হোতা 
কিম্বা গণক থাকেন, তাহা হইলে তানি আমা- 
দিগকে বলুন, যে কি কারণে বিভাবসু 
আমাদের প্রাতি এত প্রাতকৃল ও ক্লূর হইয়াছেন, 
আর ক আরাধনাতেই বা দেববরের প্রাতি- 
কূলতা ও ক্রুরতা দুরীভূত হইতে পারে। 

বীরবরের এই কথা শ্বীনয়া থেস্টরের পত্র 
মুনীশশ্রেম্ঠ কালকষ্, 'যাঁন ভূত, ভাবষ্যং, 
বর্তমান,”তিকালজ্ঞ ছলেন, কাঁহলেন, হে 
আকিলীসৃ! হে দেবাপ্রয়রাথ! তোমার ক 
এই ইচ্ছা, যে রাবদেব কি নামত্ত তোম্মাদের 
প্রাত এত দূর বাম ও 'বিরন্ত হইয়াছেন, তাহা 
আম স্পম্টরূপে ব্যাখ্যা কার? ভাল, আমি 
তোমার বাক্যে সম্মত হইলাম। িন্তু তুমি 
অগ্রে আমার নিকট এই স্বীকার কর. যে যদ্যাঁপ 
আমার কথায় রাজ-হদয়ে কোন বিরন্তভাবের 
উদয় হয়, তবে তুমি সে রাজক্লোধ হইতে 
আমাকে রক্ষা কারবে। 

কালকষের এই কথা শহনিয়া মহাবাহ 
আঁকলীস্ উত্তারলেন, হে কালকষ্! তুমি 
নিঃশঙ্কচিত্তে মনের ভাব ব্যস্ত কর। আমি 
দেবেন্দ্রীপ্রয় অংশুমালী রাঁবদেবকে সাক্ষী 
কাঁরয়া শপথপূব্বক কাহতোছ, যে এ সভা 
এমন কোন ব্যান্তই নাই, যাহাকে আমি তোমার 
অবমাননা কাঁরতে দব। আঁধক 'ক বালব, 
সৈন্যাধ্যক্ষপদপ্রাতান্ঠত রাজা আগেমেমননেরও 
এত দূর সাহস হইবে না। অতএব তুম 
দৈবশান্ত দ্বারা যাহা 'বাদত আছ, মুস্তকণ্ঠে 
ও অভয়ান্তঃকরণে তাহা প্রচার কর। 

এই কথায় কালকষ্ উত্তর দিলেন, হে 
বীরবর! ভাস্বর রাবদেব যে কি নামত্ত 
এ সৈন্যের প্রাত এত দূর প্রাতিকৃলাচরণ 
কাঁরতেছেন, তাহার নিগৃঢ় কারণ বাল, শ্রবণ 
করুন। যখন তোমরা ক্লুষা নগর লাটয়াছিলে, 
তৎকালে রাঁবদেবের কোন এক পুরোহিতের 
একট কন্যা অপহরণ করা হইয়াছল; অপহৃত 
দ্রবজাত বণ্টনকালে সেই কন্যাটী রাজ- 
চন্তবন্তাঁর অংশে পড়ে। কয়েক দিবস হইল. 
গ্রহপাতির পৃজক স্বদেবের রাজদণ্ড, মুকুট, ও 

বলবতী প্রতরীত ছিল, যে এ স্থলস্থ বারব্যহ 
[বভাবসূর রাজদণ্ড ও মুকুট দর্শন মারেই 
তাহার সেবকের যথোচিত সম্মান কারবেন এবং 
তদানীত বহহীবধ মহার্ দ্রব্যাদ গ্রহণপূব্বক 
দেবদাসের অবরুদ্ধা দুহতাকে মান্ত 
প্রদানিবেন। কিন্তু এই দুই আশার কোন 
আশাই ফলবতাঁ হইল না। তান্নামত্ত তাহার 
আচ্্ঠচত দেব তদবমাননায় রোষাবষ্টাচত্ত হইয়া 
এ সৈন্দলকে এইরূপ প্রচণ্ড দণ্ড 'দতে 
আরম্ভ করিয়াছেন। এক্ষণে দেববরকে প্রসন্ন 
কারবার কেবল একমাত্র উপায় আছে। সেই 
পরমরুপবতাঁ যুূবতঁকে নানা অলঙ্কারে 
অলঙ্কৃত কাঁরয়া এবং নেবপজার্থে বহাঁবধ 
পূজোপহার ও বাল পুরোহিতের গৃহে প্রেরণ 
কাঁরলে, বোধ কার, আমরজএ  বপজ্জাল হইতে 
অব্যাহতি পাইতে পার, নতুবা দশ বংসরে 
রপুকুলের অস্তাশ্ন যত দূর করিতে পারে 
নাই, আতি অল্প দিনেই দেবক্রোধে ততোধক 
ঘাঁটয়া উঠিবে, সন্দেহ নাই। হে বাীরবর! 
ভগবান্ অশতরশ্মির ক্লোধেও িবিরাবলশ 
আত ত্বরায় জনশন্য হইবে । এবং এ দ্ুতগামী 
সাগরযানসমৃহও, এ সৈন্দল যে কি কুক্ষণে 
স্বদেশ হইতে যান্া করিয়াছিল, তাহার 
আঁভজ্ঞানরূপে এই তীরসম্িধানে সাগরজলে 
বহুকাল ভাসতে থাকিবেক। 

কালকষের এবাম্বধ বচনাবন্যাস শ্রবণে রাজা 
আগেমেমুনন্ কোধে আরন্তনয়ন হইয়া আত 
ককর্শ বচনে কাঁহলেন, রে দুষ্ট প্রতারক ! তোর 

কুরসনা আমার 'হিতার্ে কখন কোন কথাই 
কাঁহতে জানে না; আমার আহত সংবাদ তোর 
পক্ষে বড় প্রাঁতিকর। এক্ষণে যদ তোর কথা 
সত্য হয়, তবে আমি এ কুমারীটকে মুক্ত কার 
নাই বলিয়াই রাবদেব এ সৈন্যদলকে এত কল্টে 
ফেলিয়াছেন। আম যে পুরোহতদত্ত বহাবধ 
ধন গ্রহণ কারয়া তাহার কন্যাকে মূ্ত কার 
নাই, সে কথা অলীক নহে । এ কুমারটণ আত 
সন্দরী, এবং আমার সহধম্মিণী রাণী 
কাতাম্নিস্তরা অপেক্ষাও আমার সমাঁধক 
নয়নানন্দিম্বী। এ কুমারী রুপ, গুণ, বিদ্যা, 
বদ্ধ, কোন অংশেই রাণী অপেক্ষা নিকৃষ্টা 
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নহে; তথাচ আম ইহাকে এ সৈন্যদলের 
[হতার্থে পারত্যাগ করিতে কুশ্ঠিত হইব না। ! 
কেন না, আমি লোকপাল, স্বপালিত লোকের 
হিতার্থে রাজার কি না করা উচিতঃ কিন্তু, 
হে বীরবৃজ্দ! যাঁদ আমাকে এ কন্যারতে বণ্চিত ' 
হইতে হয়, তবে তোমরা আমাকে অপর একটা 
পারতোষক দিতে সযত্র ও সচেম্ট হও। কেন 
না, তোমাদের মধ্যে আম যে কেবল পাঁর- 

তোষিকচ্যুত হই, ইহা কোন মতেই য্বক্তিযুস্ত 
নহে। 

রাজার এই বাক্য শ্রবণ কাঁরয়া মহেম্বাস 
আকিলীস্ সাতিশয় রোষাবেশে কাঁহলেন, হে 
আগেমেমনন্! তোমা অপেক্ষা লোভী জন, 
বোধ হয়, এ বিশ্বে আর দ্বিতীয় নাই! এক্ষণে 

এ সৈন্যদল কোথা হইতে তোমাকে অন্য কোন 
পারিতোষিক দিবে ? লুশ্ঠিত দ্রব্য সকল 'বিভন্ত 
হইয়া গিয়াছে; এক্ষণে তো আর সাধারণ ধন 
নাই, যে তাহা হইতে তোমার এ লোভ সম্বরণ 
হইতে পারে। কিন্তু এক্ষণে তুমি এ কন্যাটীকে 
বমুন্ত করিয়া দিলে, এই সকল নেতৃবর্গেরা 
ভাঁবষ্যতে তোমাকে এতদপেক্ষায় 'তন চার 
গুণ আঁধক পারতোষিক দিতে চেষ্টা পাইবে। 

রাজা উত্তারলেন, এ কি আশ্চর্য্য কথা! 

আম এ নেতৃদলের অধ্যক্ষ, তুম কি জান না, ' 
যে এ নেতৃবৃন্দের মধ্যে যিনি যাহা 
পারিতোষকর্পে প্রাপ্ত হইয়াছেন, ইচ্ছা 
কারলে, আম তন্তাবং কাঁড়য়া লইতে পারি? 
আকলস্ পুনরায় ক্লোধভরে কাঁহলেন, তুম 
ক বিবেচনা কর, এ বারপরুষেরা তোমার 

ক্লীতদাস ষে, তুম তাহাদের সম্মুখে এরুপ 
আস্পদ্ধধা কারতেছ। আমরা যে তোমার ভ্রাতার 

উপকারার্থেই বহু ক্লেশ সহ্য কারয়া আতি 
দূরদেশ হইতে আঁসয়াছ, ইহা তুম বস্মৃত 

হইলে না কিঃ হো নিলক্জ পামর! হে 
অকৃতজ্ঞ! হে ভীরুশীল! তোমার অধীনে 
অস্ত্রধারণ করা কি কাপদরুষতার কর্ম্ম! ইচ্ছা 
হয়, যে এ স্থলে তোমাকে একাকী পরিত্যাগ 
কাঁরয়া আমরা সসৈন্যে স্বদেশে চাঁলিয়া যাই। 

এই বাক্য শ্রবণে নরপাঁত আগেমেমনন্ 
কহিলেন, তোমার যাঁদ এর্প ইচ্ছা হইয়া 
থাকে, তবে তুমি এই মহযর্তেই এ জান হইতে 
প্রস্থান কর। আমি তোমাকে ক্ষণকালের 

মধুসূদন রচনাবলণ 

। জন্যেও এ স্থানে থাকিতে অনুরোধ করিতোছ 
না। এখানে অন্যান্য অনেকানেক বীরপুর্ষ 
আছে, যাহারা আমার অধীনে অস্ত্র ধারণ 
কারতে অবমানিত বা লাঁজ্জত হইবেন না। 
তুমি আমার চক্ষের বালিস্বরূপ, তোমার 

অহঙ্কারের ইয়ত্তা নাই। তুঁয়ি যাও। রাঁব- 
দেবের পুরোহিতের নিকট এই -সুকুমারী 

। কুমারীটীকে প্রেরণ করিবার অগ্রে তুমি যে 
রীষীসা নাম্নী কুমারীকে পাইয়াছ, আম 
তাহাকে স্ববর্ধী গ্রহণ কারব। দোঁখ, তুমি 

' আমার ক কারতে পার। 

রাজার এই ককর্শ বাণী শ্রবণে মহাবীর 
আকিলীস্ মহাক্রোধে হতজ্ঞান হইয়া তাহার 
বধার্ধে উরুদেশলম্বিত আসকোষ হইতে 

। নিশিত অসি আকর্ষণ করিতেছেন, এমত সময়ে 

সুরলোকে সুরকুলেন্দ্রাণী হারী জ্ঞানদেবী 
আথেনটকে ব্যাকীলতাঁচত্তে কাঁহলেন, হে সাঁখ! 
এ দেখো, গ্রীকসৈন্যদলের মধ্যে বিষম বিভ্রাট 
ঘঁটয়া উঠল! দেবযোন আঁকলীস্ রাজা 
আগেমেমূননের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া তাহার 
প্রাণনশ্ডে উদ্যত হইতেছেন। অতএব, সাঁখ! 
তুমি শীবরে আত ত্বরায় আঁবিভতা হইয়া এ 
কাল কলহাগ্ন নব্বাণ কর। 

জ্ঞানদেবী আথেনী তদ্দণ্ডে সৌদামিনী- 
গতিতে সভাতলে উপাস্থত হইয়া বীরবর 
আফকিলীসের পশ্চাদ্ভাগে দাঁড়াইয়া তাহার 
পিঙ্গলবর্ণ কেশপাশ আকর্ষণ করতঃ 
কাহলেন, রে বর্বর! তুই এ কি করিতোছিস্ 2 
এই কথা শহুনিবামান্র বীরকেশরণী সচকিতে 
মুখ ফিরাইয়া দেবীকে 'নরীক্ষণ কিয়া 
কাঁহলেন, হে দেবকুলেন্দ্রদহিতে ! তুমি কি 
নীমত্ত এখানে আসিয়াছ ? রাজা আগেমেমূনন্ 
যে আমার কত দূর পর্য্যন্ত অবমাননা করিতে 
পারেন, এবং আঁমই বা কত দুর পর্য্যন্ত 
তাহার প্রগল্ভতা সহ্য করিতে পারি, তুমি 
কি সেই কৌতুক দৌখতে আসয়াছ ? 

আয়তলোচনা দেবী আথেনী উত্তর 
কারলেন, বৎস! তুমি এ সভাতে সৈন্যাধ্যক্ষ 
বীরবরকে যথোচিত লাঞ্চনা ও তিরস্কার কর, 
তাহাতে আমার রোষ বা অসন্তোষ নাই। কিন্তু 
কোনমতেই উহার শরীরে অস্ত্াঘাত কারও 
না। দেবী এই কয়েকটী কথা বীরপ্রবীর 



হেক্টর-বধ 

আকিলাসের কর্ণকুহরে আত মৃদুস্বরে কাঁহয়া 
অন্তাহ্হতা হইলেন। আর তাহাকে কেহই 
দেখিতে পাইল না। 

দেবীর আদেশানুসারে বাীর-কুলর্ষভ 
আফকিলীস্ রাজ-কুলর্ষভ রাজা আগেমেম্- 
নন্কে বহ্বধু তিরস্কার কাঁরলে, তাঁনও 
রাগে নিতান্ত আভভূত হইলেন। এই 'বষম 

একজন বৃদ্ধ জ্ঞানবান্ পুরুষ গাল্রোথান- 
পূর্বক সভাস্থ নেতৃদিগকে সম্বোধিয়া 
সৃমদুভাষে কাহতে লাগলেন, হায়! কি 
আক্ষেপের বিষয়! অন্য গ্রণকৃদলের উপস্থিত 
বিপদে রাজা 'প্রয়াম্ ও তাহার পূত্রগণের যে 
কত দূর আনন্দলাভ হইবে, তাহা কে কাঁলতে 
পারে? কেন না, এই গ্রীকৃদলের মধ্যে, যে: 
দুই জন মহাপুরুষ আভিজ্ঞতা ও বাহুবলে 

রত হইলেন। আমি সর্বাপেক্ষা বয়সে জোম্ঠ, 
এবং তোমাদের পর্ব দুই পুরুষের মধ্যে যে 
সকল মহোদয়েরা বাহুবলে ও রণ- 
দেবোপম ছিলেন, তাঁহাদের সাহতও আমার 
সংসর্গ ছিল। তোমরা বল বট, কিন্তু সে 
সকল প্রাচীন যোধদলের সাঁহত উপমায় তোমরা 
কিছুই নও। সে সকল মহাপ্রুষেরাও 
আমার উপদেশ ও পরামর্শে কখনই অবহেলা 
বা অমনোযোগ করিতেন না। অতএব তোমরা 
আমার হিতবাক্য মনোভানবেশপূর্্বক শ্রবণ 
কর। তুমি, আগেমেমনন্, রাজকুলশ্রেম্ঠ। 
এই হেতু এই সকল মহোদয়েরা তোমাকে 
সেনাধ্যক্ষপদে আভষিস্ত করিয়াছেন; তোমার 
উচিত হয় না, যে এই বীরপ:রূষদলের মধ্যে; 

. অপদার্থতা প্রকাশ হইবে। 

৩৯৯ 

বৃদ্ধের এবাম্বিধ বচনাবলণ শ্রবণ করিয়া 
রাজা আগেমেন্নন্ উত্তর কারলেন, হে তাত! 
এই দুরাত্মার অহঙ্কারে আম 'িয়তই 

অসন্তুষ্ট! ইহার ইচ্ছা, যে এ সকলোর উপারি 
' কর্তৃত্ব করে। এতাদৃশশ দাঁদ্ভকতা আমি কি 
প্রকারে সহ্য কারতে পার! আঁকলীস্ 

ণঁ । কহিলেন, তোমার এতাদৃশ বাক্যে পুনরানর 
বিপদ উপস্থিত দোঁখিয়া, নেস্তর নামক যদ্যপি আম তোমার অধীনে কর্ম করি, 

তাহা হইলে আমার নিতান্ত নীচতা ও 
আম এ সৈন্যদল 

হইতে আমার নিজ সৈন্যদলকে পৃথক কাঁরয়া 
লইব না; কিন্তু আম স্বয়ং এ যুদ্ধে আর 
লপ্ত থাকব না। বাঁরবরের এই কথান্তে 
সভাভঙ্গ হইল । 

তদনন্তর বারপ্রবীর আঁকলীস্ 
স্বাঁশাবরে প্রস্থান করিলেন। সৈন্যাধ্যক্ষ রাজা 

কন্যাটীকে নানাবধ পৃজোপহার ও বাঁলর 
সাহত স্বীয় সাগরযানে আরোহণ করাইয়া 

িশারদতায় ' এবং স্াবজ্ঞ আঁদসযসকে নায়কপদে আভিবিন্ত 
কারয়া ক্লুষানগরাভিমুখে প্রেরণ করিলেন । 
পরে সৈন্যসকলকে সাগররূপ মহাতীর্ঘে দেহ 

। অবগাহনপূর্বক পাবন্র হইতে আজ্ঞা দিলেন। 
। অশস্য সাগরতীরে মহাসমারোহে 'দিবাকরের 
' পূজা সমাধা হইল। ধৃপ, দীপ, প্রভাত নানা 
স[রাভদ্রব্যের সৌরভ ধূমসহযোগে আকাশ- 

' মার্গে উঠিল। 

পরে রাজা দুই জন রাজদূতকে আহবান 
 কারয়া কাঁহলেন, হে দুতদ্বয়! তোমরা রা উভয়ে 
' বীরবর আকিলীসের শিবিরে গিয়া ব্রীষীসা 
৷ নাম্নী সুন্দরী কুমারটীকে আনয়ন কর। 

যান বারপুরুযোত্তম, তাহার সহিত তুমি | যদ্যাঁপ বারপ্রবর আঁকলাীস্ সে রূপসীকে 
মনান্তর কর। তুম, আকিলীস্, দেবযোনি ' স্বেচ্ছায় ও অনায়াসে তোমাদের হস্তে সমর্পণ 
ও দেবকুলাপ্রয়। ীবধাতা তোমাকে বাহু- 
বলে নরকুলাতিলকরূপে সান্টি কাঁরয়াছেন। 
তোমারও উচিত নয়, যে তুম এ সৈন্যাধ্যক্ষের : 
সাহত বিবাদে প্রবৃত্ত হও। তোমাদের দুই . 
জনের পরস্পর মনান্তর ঘাঁটলে এ গ্রীকৃদলের ' 

না করেন, তবে তোমরা তাহাকে কাহও, যে 
আম স্বয়ং সসৈন্যে তাহার শশাঁবর আরুমণ 
কাঁরয়া স্ববলে সেই কশোদরশীকে লইব;. আর 
তাহা হইলে সেই রাজবিদ্রোহীর নানা প্রকার 

। অমঙ্গলও ঘাঁটবেক। 
দূতদ্বয় রাজান্তায় একান্ত বাঁধত হইয়া যে বিষম বিপদ উপস্থিত হইবেক, তাহার ৷ 

কোনই সন্দেহ নাই। অতএব হে বীরপুরুষ- ৷ আনি্ছারুমে ধারে ধাঁরে বন্ধ্য দিম্ধৃতট দিয়া 
দবয়! তোমরা স্ব স্ব রোষানল নির্বাণ মহাবীর ৪আকিলীসের শাবরাভমখে চাঁলতে 
করিয়া প্রস্পর 'প্রয় সম্ভাষণ কর। লাগল । বীরবর দূরদ্বয়কে দূর হইতে 
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নিরণশক্ষণপূর্্বক, তাহারা যে কি উদ্দেশে 
আমিতেছে, ইহা বুঝিতে পারিয়া, উচ্চৈঃস্বরে 
কহিতে লাগলেন, হে দেবমানবকুলের 
সন্দেশবহ ! তোমাদের কুশল ও স্বাগত তো? 

মধূস্দন রচনাবলী 

সন্দেহ ছিল না। কিন্তু দেখ, এক্ষণে রাজা 
অ.গেমেমনন্ আমার কি দুরবস্থা না করিল! 

যে স্থলে সাগরজলতলে আপন 'পিতৃ- 
_ সাল্নধানে থটীসনেবী বাঁসয়াছলেন, সে স্থলে 

তোমরা কি নিমিত্ত এত মৌনভাবে ও বিষণন- । 
বদনে আসিতে? এ কিছু তোমাদের দোষ . 
নহে. ইহাতে তোমাদের লজ্জা বা চিন্তা কিঃ 
ইহাতে আম কখনই তোমাদের উপর রুষ্ট 
বা অসন্তুষ্ট হইতে পার না। তবে যাহার; 
সাহত আমার বিবাদ, তোমরা তাহাকে কাঁহও, 
যে তিনি কালে আমার পরাক্রমের বিশেষ 
আবশ্যকতা বাঁঝতে পারিবেন। 

তদনন্তর বাঁরবর আপন প্রিয়বন্ধু 
পান্ররুস্কে কহিলেন, সখে, তুমি এই দৃত- 
দবয়ের হস্তে জুন্দরীকে সমর্পণ কর; 
পান্রুস্. কন্যাটীকে দৃতদ্বয়ের হস্তে 

পুন্রের এবম্বিধ বিলাপধ্নি তাহার কর্ণকুহরে 
প্রবেশ করিলে, দেবী আস্তেব্স্তে কুত্ঝাটকার 
ন্যায় জলতল হইতে উখিত হইলেন এবং 
[িলাপণ পুত্রের গান্নর করপদ্মে স্পর্শ করিয়া 
জিন্ঞাসলেশ: রে বৎস! তুই কি 'নামন্ত এত 
বিলাপ কারতেছিস্ঃ তোর মনের দুঃখ ব্যন্ত 
কারয়া আমাকে তোর সমদু৫াঁখনন কর। তাহা 
হইলে তোর দুঃখভারের অনেক লাঘব হইবে। 

বীর-চূড়ামাণি আঁকলস্ জননী দেবীর 
এই কথা শুনিয়া দীর্ঘীন*বাস পাঁরত্যাগ করতঃ 
' রাজা আগেমেমননের সহত আপন বিবাদ 

সম্প্রদান করিলে, চারুশলা স্বাপ্রয়বরের । 
শাবর পরিত্যাগ 
প্রকাশপূব্ব্ক বিষ্নবদনে মৃদুপদে তাহাদের . 
সঙ্গে চাঁললেন। এতদ্দর্শনে মহাধনুদ্ধর : 
ক্রোধভরে অধীরচিত্ত হইয়া দৃতদ্বয়কে । 
পুনরাহবান করতঃ যেন জমৃতমন্দ্রে কাহলেন; 
“তোমরা, হে দহতদ্বয়! রাজা আগেমেমনন্কে 

কাঁহও, যে আমি মরামরকুলকে সাক্ষী করিয়া: 
। মতেই বোধ হইতেছে না। বংস! বিধাতা তোর 
' প্রাত কি 'নামত্ত এত দারুণ! হায়! কি কার, 

এই প্রাতিজ্ঞা কাঁরতোছি, যে আম শন্রুদলের 
বিপরীতে এবং গ্রীকৃসৈন্যের হিতার্থে আর 
কখনই অস্ত্র ধারণ কাঁরব না। রাজচব্রবর্তী 
রোষান্ধ হইয়া ভবিষ্যতে যে গ্রীকৃদলের ভাগ্যে 
ক লাঞ্চনা আছে, এখন তাহা দোখতে 
পাইতেছেন না; কল্তু কালে পাইবেন।” 
দৃতদ্বয় বরাঙ্গনাকে সঙ্গে লইয়া চাঁলয়া গেলে, 
বীরকেশরা আকলস্ কৃষণবর্ণ অর্ণবতটে 
ভাবার্ণবে একান্ত মগ্ন হইয়া বসিয়া রহিলেন। 
এবং 'কয়ৎক্ষণ পরে হস্ত প্রসারণ করতঃ 
জননী দেবীকে সম্বোধিয়া কাহতে লাগলেন, 

বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত তাঁহার চরণে নিবেদন 
কাঁরলেন। দেবী পূত্রবরের বাক্যাবসানে আতি 
ক্ষুব্ধাচত্তে উত্তরিলেন, হায় বস! আমি যে 
তোকে আতি কুলগ্নে গর্ভে ধারণ কাঁরয়াছিলাম, 
তাহার আর কোনই সন্দেহ নাই। 1বধাতা 

' শীকন্তু তাঁহার এ শক বিড়ম্বনা! তিনি যে 
তোকে সে অজ্পকাল সুখসম্ভোগে ও সম্মানে 
আতপাঁতিত করিতে 'দবেন তাহা তো কোন- 

৷ এ বিষয়ে আর কাহার প্রাত দোষারোপ করিব! 
এবং কাহারই বা শরণ লইব? এক্ষণে কুলিশ- 

। ীনক্ষেপী জন্যস্ পূজাগ্রহণার্থে দেবদলের 
। সাঁহত এতোপনী-দেশে দ্বাদশ  দনের নামত 
৷ প্রয়াণ কাঁরয়াছেন। 'তনি দেবনগরে প্রত্যাগমন 
' কারলে এ সকল কথা তাঁহার চরণে নিবেদন 
করিব; দেখি, তিনি যদি এ বিষয়ের কোন 
প্রীতাবধান করেন। তুই রাজা আগেমেমূননের 

 সাহত কোনমতেই প্রীত কারস্ না; বরণ 
হে মাতঃ, তুমি এতাদশী অবমাননা সহ্য 
কারবার জন্যই কি এ অধীন হতভাগাকে গর্ভে 
ধারণ কারয়াছলে ; আমি জানি যে কুলিশ- 

হদয়কুণ্ডে রোষাশিন নিয়ত প্রজবলিত রাঁখস্! 
. এই কথা কাহয়া দেবী স্বস্থানে প্রস্থানার্থে 
। জলে নিমগনা হইলেন। 

নিক্ষেপী জ্যস্ আমাকে অল্পায়্ঃ কাঁরয়াছেন 
বটে; কিন্তু তথাচ তিনি যে সে অজ্পকাল  দ্ুহিতাকে 

কারতে দিবেন, ইহাতে আমার 'তিলার্ম্ধমান্রও ৷ উত্তীর্ণ 

ও দকে সাবিজ্ঞ আঁদস্যস্ পুরোধা- 
এবং বাবধ পৃজোপযোগী 

উপহার-দ্রব্য সঙ্গে লইয়া সাগরপথে র্ুষানগরে 
হইলেন। এবং রবিদেবের 



হেকটর-বধ ৪০১ 

পুরোহিতকে আভবাদনপৃব্বক কহিলেন; হে: . আকিল"সের হাসপ্রাপ্ত মানের পুনঃপারপৃরণে 
গুরো! গ্রশকৃসৈন্যাধ্যক্ষ মহারাজ আগেমেমূনন 
আপনার অতাঁব সুশশলা কুমারীকে আপনার 
নিকট প্রেরণ করিয়াছেন। এবং আপনার 
আচ্চত দেবের অঙ্চগনার্থে 'বাবধ দুব্যজাতও 
পাঠাইয়াছেন। আপাঁন সেই সকল দ্রব্য সামগ্রী 
গ্রহণ করিয়া গ্রহ্পাতর পুজা করুন, পূজা 
সমাপনান্তে এই বর প্রার্থনা কাঁরবেন, যে 
আলোকবরঁ যেন গ্রীক্্দলের প্রাত আর কোন 
বামাচরণ না করেন। 

পুরোহত এবাম্বিধ বিনয়াবসানে মহা- 
সমারোহে বথাঁবাঁধ দেবপৃজা সমাধা কারলেন। 
এবং শ্রীকষোধেরা দেবপ্রসাদ লাভ করতঃ 
মহানন্দে সুরাপানে প্রফুলচত্ত হইয়া সংমধুর 
স্বরে গ্রহপাত স্তাতিসঙ্গত সং- 
কীর্তন কারিতে লাগলেন ।ৎ গ্রহপাঁত স্তাতি- 
সঙ্গতে প্রসন্ন হইয়া পাঁশ্চমাচলে চাললেন। 
নিশা উপাস্থত হইল। গ্রীকষোধেরা সাগর- 
তীরে শয়ন কারিলেন। রান্র প্রভাতা হইলে : 
সকলে গান্রোথানপৃব্বক পুনরায় সাগরযানে 
আরোহণ করিয়া স্বাশাবিরে প্রত্যাগত হইলেন ! 
তদবাঁধ বীরকুলর্ভ আঁকলীস্ কশোদরী 
প্রণায়নীর বিরহানলে দগ্ধপ্রায় হইয়া এবং . 
রাজা আগেমেমূননের নৌরাজ্ম্যে রোষপরবশ 
হইয়া কি রাজসভায়, ক রণক্ষেত্র, কুব্রাপ 
দৃশ্যমান হইলেন না। কন্তু গ্রীকসৈন্যেন, 
মহামারীর্প রাহগ্রাস হইতে নিম্কৃতি 
পাইলেন। 

দ্বাদশ দিবস অতাঁত হইল । কৃঁলশাস্ত্র- 
ধারী জ্নযস্  দেবদলের সাঁহত অমরাবতী 
নগরীতে প্রত্যাগত হইলেন। জলাধযোন : 

করিয়া : 
মহা উল্লাসে জ্োতিম্ময় অলিম্পূস্ হইতে 

বিধুবদনা থিটীসৃ স্বর্গারোহণ 
দেখলেন যে, অশনিধর দেবপতি শৃঙ্গময় 
আলম্পুসনামক ধরাধরের তুত্গতম শৃঙ্গোপাঁর 
নিভৃতে উপাঁবস্ট আছেন। দেবী মহাদেবের 
পদতলে প্রণাম করিয়া আত মৃদুস্বরে ও ; 

_স্পম্টরূপে দোখিতে পাইলেন। 
যদ্যাপ এ দাসীর প্রাত আপনার কিছ:মান্ত 
অশ্রুপূর্ণ লোচনে কাহলেন: হে িতঃ! 

স্নেহ থাকে, তবে আপান এই করুন; 
যে জগতীতলে তাহার ভাগ্যহীন প্র. 

যেন তাহার বিপক্ষ গ্রীক্সৈন্যাধ্যক্ষ রাজা 
আগেমেমূননের অবমাননা বিলক্ষণ সম্পাঁদত 
হয়। 

দেবীর এই যাজ্ধ্ঞা শ্রবণে দেবকুলেন্দ্ 
কিণিংকাল তষ্শীভাবে রাহলেন। দেবী 
দেবেন্দ্রের এবম্ভূত ভাবদর্শনে সভয়ে তাহার 

কাঁহলেন, হে পিতঃ! আপনিও কি আমার 
। হতভাগা পুত্রের প্রাত বাম হইলেন! নতুবা 

নাঃ দেবনরকুলাপতা শরণাগতার এতাদ্শ 
বাক্য শ্রবণে উত্তর করিলেন. বংসে! তুম 
আমার উপরে এ একটা মহাভার অর্পণ 
কারতেছ, কেন না, তোমার আনন্দ সম্পাদন 

 কারতে হইলে উগ্রচণ্ডা হীরীকে বিরন্ত 
কাঁরতে হয়. এমাঁনই সে *এই বাঁলয়া আমার 
প্রাত দোষারোপ করে, যে আম কেবল সদা 
সবর্বদা ট্রয়নগরীয় সৈন্যদলের প্রাত অনু- 
কূলতা প্রকাশ করিয়া থাঁক। সে যাহা হউক, 
এক্ষণে আম বিবেচনা করিয়া দোথ, আর 
তুমিও এ বিষয়ে সতর্ক থাঁকিও,. যদ্যপপি আমি 
শিরোধুনন করি তবে 'িন্চয় জাঁনও, যে 
তোমার মনস্কামনা সাঁসদ্ধ হইবে। এই 
বাক্যে দেবী ব্যগ্তরভাবে একদ্টে দেবপাঁতর 
দকে দুষ্ট 'নক্ষেপ কাঁরয়া রাহলেন। সহসা 
দেবেন্দ্রের রঃ পরিচালিত হইল। শৃঙ্গধর 

বুঝতে পারলেন, যে এইবারে তাঁহার 
, অভশন্ট ?সাঁদ্ধ হইয়াছে, কেন না. দেবকুলপাঁত 
যে বষয়ে 'িরশচালনা করেন, তাহা কখনই 
ব্যর্থ হয় না। সাগরসম্ভূতা িটীস দেবী 

গভীর সাগরে লম্ফ প্রদান কারয়া অদশ্যা 

রোধ হইল না, তিনি পলায়মানা সাগাঁরকাকে 

তদনন্তর দেবকুলপাত দেবসভাতে 
উপাস্থত হইলে, দেবদল সসম্ভ্রমে উঠিয়া 
দাঁড়াইলেন। দেবকুলেন্দ্র রাজাসংহাসন পারিগ্রহ 

০মূল কাব্যে এখানে পৃজনক্রিয়া, প্রার্থনা, বাঁড় প্রভাত পশ' বাল 'দয়ে মদ্যমাংসে সংপ্রচুর ভোজ 
এবং নৃত্যগঠতে দেবমাহাত্ম্য কণর্তনের স্াবস্তৃত বর্ণনা আছে। 

মধ ২৬ 
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করিলে দেবকুলেন্দ্রাণী 'বিশালাক্ষী হরণ আত 
কটুভাষে কহিলেন; হে প্রতারক! কোন্ 
দেবর সাহত, কোন্ বিষয় লইয়া অদ্য তুমি 
নিভৃতে পরামর্শ কারতোছলে 2 আম নিকটে 
না থাকলে, দোখতোছি, তুমি সব্ববদাই 
এইরুপ করিয়া থাক। তোমার মনের কথা 
আমার নিকট কখনই স্পম্টর্পে ব্যস্ত কর না। 
এই কথায় দেবদেব মেঘবাহন ক্ুদ্ধভাবে 
উত্তারলেন, আমার মনের কথা তোমাকে কি 
কারণে খুলিয়া বালব? আমার রহস্যমন্ডলে 
তুমি কেন প্রবেশ কারতে চাহ 2 শ্বেতভুজা 
হীরী কাঁহলেন, আমি জান, সাগর-দুহতা 
থেটীস্ অদ্য তোমার নিকটে আসিয়াছিল, 
অতএব তুমি ক তাহার অনুরোধে শ্রীকৃ 
সেনাদলকে নঃখ দিতে মানস করিতেছ? 
তুমি ক রাজা আগেমেমূননের মানের হান 
কারয়া আকলসের সম্ভ্রম বাদ্ধি করিতে 
চাহ 2 দেবেন্দ্রাণীর এতাদৃশ বাক্যে দেবেন্দ্রকে 
রোষান্বিত দেখিয়া তাহাদের বিশ্বাবখ্যাত পুত্র 
বিশ্বকর্মা এ কলহাশ্নি নির্বাণার্থে এক 
স্বর্ণপানত্ন অমৃতপূর্ণ করিয়া আপন মাতাকে 
প্রদান করতঃ কাঁহলেন, হে মাতঃ! আপনারা 
দুই জনে বৃথা কলহ কাঁরয়া ক 'নমিত্ত 
সুখময়ণ দেবপুরীর সুখসম্ভোগ ভঙ্জন 
কাঁরতে চাহেন। পূন্রবরের এই বাক্যে 
আয়তলোচনা দেবেন্দ্রাণী 'নিরস্ত হইলেন। 
পরে দেবতারা সকলে একন্র হইয়া সমস্ত দিন 
দেবোপাদেয় সামগ্রী ভোজন ও অমৃত পান 
করিয়া কালাতপাত কারতে লাগলেন। দেব 
দনকর করে স্বর্ণবীণা গ্রহণপূক্বক নব- 
গাঁয়কা দেবীর সুমধুর ধ্ৰনির মাধূর্যা বাদ্ধ 
কাঁরয়া সকলের মনোরঞ্জনে প্রবৃত্ত হইলেন। 
এমত সময়ে রজনীদেবীর আঁবভাব হইল। 

সূরলোকে ও নরলোকে সব্বজীবকুল 
নিদ্রাবত হইল। কল্তু নিদ্রাদেবী দেবকুল- 
পাঁতর নেব্রদ্বয় এক মুহূর্তের 'নামন্তও 
নিমীলিত কারতে পারিলেন না। কেন না, 
তান কি রূপে আফকিলীসের সম্ভ্রম বাদ্ধি, 
ও রাজা আগেমেমাননের অধঃপাত সাধন 
কারবেন, এই ভাবনায় সমস্ত রান্র জাগাঁরত 
রাহলেন। অনেক ক্ষণ পরে নেবরাজ্ কুহকিনী 
স্বগনদেবীকে আহ্বান করিয়া কাঁহলেন, হে 

ব্যন্তুর উপর 

মধুসূদন রচনাবলী 

 কুহাকান! তুমি দ্ুতগাতিতে রাজা আগেমেমূ- 
ননের শাঁবরে যাও, এবং তথায় গিয়া রাজ- 
শিরোদেশে দণ্ডায়মানা হইয়া এই কাঁহও যে, 
হে আগেমেমনন্! আলম্পুসৃ্নিবাসী অমর- 
কুল দেবেন্দ্রাণী টি অনুরোধে তোমার 
প্রাতি প্রসন্ন হইয়াছেন, তুম সুসৈন্যে প্রশস্ত- 
পথশালী ট্রয় নগর ও করতঃ তাহা 
পরাজয় কর। দেবেন্দ্রের এই আদেশ পালনার্থে 
ফ্বপ্নদেবী জাঁতবেগে শিবিরপ্রদেশে আঁবর্ভূতি। 
হইলেন। এবং আগেমেমননের শিরোদেশে 
দাঁড়াইয়া কাঁহলেন, হে বীরকুলসম্ভব রাজনূ! 
তুমি কি নিদ্রাত আছ? হে মহারাজ! যে 

এতাদশ অগণ্য সৈন্যদলের 

হিতারহত বিবেচনার এবং ততন্তাবং জনগণের 
রক্ষার ভার সমার্পত আছে, সে ব্যান্তর কি 
এরঠপ নিশ্চিতভাবে সমস্ত রাত্রি "নিদ্রায় 
যাপন করা উচিত? অতএব তুমি আত ত্বরায় 
গাল্লোথান কর এবং দেবকৃলের অনুকম্পায় 
'িপক্ষপক্ষকে সমরশায়ী কারিয়া জয়লাভ কর। 
স্বপ্নদেবী এই কথা কাহয়া অন্তার্হতা 
হইলেন। পরে রাজা এই বৃথা আশায় মুগ্ধ 

' হইয়া গাব্রোথান করতঃ আত শীঘ্র রাজ- 
পরিচ্ছদ পরিধান করিলেন, এবং জ্যোতিম্ময় 
আঁসমৃস্টি সারসনে বন্ধনপূর্ব্ক স্ববংশীয় 
অক্ষয় রাজদণ্ড হস্তে গ্রহণ কাঁরয়া বাহর্গত 
হইলেন। 

উষাদেবী তুঙ্গশুঙ্গ আলম্পুস্ পব্বতো- 
পার আরোহণ কাঁরয়া দেবকুলপাঁত এবং 

প্রভাতা হইল। রাজা আগেমেমূনন্ উচ্চরব 
বার্তাবহগণকে সভামণ্ডপে নেতৃবন্দের 
আহ্বানার্থে অনুমাতি দিলেন। সভা হইল। 
রাজা আগেমেমনন্ সভাস্থ বাঁরদলকে 
সম্বোধন করিয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন, হে 

বীরবৃন্দ! গত সুধাময়ী 'নিশাকালে স্বগ্নদেবী 
মান্যবর নেস্তরের প্রাতিমূর্ত ধারণ কারয়া 
আমার িরোদেশে দণ্ডায়মানা হইয়া 
কাহলেন. “হে আগেমেমননৃ! তুমি কি 
নিদ্রাবত আছ 2 হে মহারাজ! যে ব্যান্তির উপর 
এতাদ্শ অগণ্য সৈন্দলের হতাহত 

। শববেচনার এবং তত্তাবং জনগণের রক্ষার ভার 
সমার্পত আছে, সে ব্যান্তর ক এরুপ 



হেক্টর-বধ 

[নশ্চল্তভাবে সমস্ত রান্ন নিদ্রায় যাপন করা 
উাঁচতঃ অতএব তুমি আতি ত্বরায় গান্রোথান 
কর, এবং দেবকুলের অনুকম্পায় বিপক্ষ- 

স্বপ্নদেবী এই কথা বালয়া অন্তার্যতা 
হইলেন। , 

তদনল্তর আমারও নিদ্রাভঙ্গ হইল । এক্ষণে 
আমাদের ক ঝরা কর্তব্য তাহার মীমাংসা কর। 
আমার বিবেচনায়, চল. আমরা স্বদেশে 
ফাঁরয়া যাই” এই প্রতারণা-বাক্যে আমি যোধ- 
দলকে স্বদেশে ফিরিয়া যাইতে মন্ত্রণা 'দ, 
আর তোমরা কেহ কেহ, তাহা নয়, আইস, 
আমরা এখানে থাকিয়া যুদ্ধ কার, এই বাল্য়া 
তাহাঁদগকে এখানে রাখতে চেস্টা *পাও, 

এইরূপ 1াবপরনত ভাবের আন্দোলনে যোধ- 
বৃন্দের মনের প্রকৃত ভাব বিলক্ষণ বুঝা 
যাইবেক। 

রাজার এই কথা শুনিয়া প্রাচীন নেস্তর 

সৈন্দলের নেতৃবৃন্দ! যদ্যাপ এরূপ কথা 
আমি আর কাহার মুখ হইতে শানতাম, 
তাহা হইলে ভাবিতাম, যে সে ভারচত্ত 
জন প্রবণ্ণনা দ্বারা আমাদগকে লজ্জায় 
জলাঞ্জাল দিয়া এ দেশ হইতে স্বদেশে 'ফারয়া 
যাইতে প্ররোচনা কাঁরতেছে। 'কন্তু যখন 
রাজা আগেমেমূনন্ স্বয়ং এ কথার উঠে 
কারতেছেন, তখন এ বিষয়ে আমাদের 
অণুমান্রও আব*বাস করা উচিত হয় না। 
অতএব কিরূপে আমাদের যোধদল এখানে 
থাকিয়া, যে উদ্দেশে আমরা অকূল দুস্তর 
সাগর পার হইয়া এ দেশে আঁসিয়াছি, তাহা 
সম্পন্ন কাঁরবে, তাহার উপায় চিন্তা কর। সভা 
ভঙ্গ হইলে রাজদণ্ডধারী নেতা সকল স্ব স্ব 
শাবরাভিমূুখে প্রস্থান কাঁরলেন। যেমন 
গিরি-গহবরাস্থিত মধূচক্র হইতে মধুমক্ষিকাগণ 
অগণ্য গণনায় বাহর্গত হইয়া কতকগুলি 
বাসন্ত কুসূমসমূহের উপর উীঁড়য়া বসে, 
আর কতকগুলি দলবদ্ধ হইয়া বায়ুপথে 
ইতস্ততঃ পারভ্রমণ কাঁরতে থাকে, সেইর্প 
গ্রীকসৈন্দল আপন আপন শাবির হইতে 
বদ্ধশ্রেণ হইয়া বাহির হইল । বহু-রসনাশালী 
জনরব বহুবিধ বার্তা বহু দিকে বস্তৃত 
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কারতে লাগিল। সৈন্যদলে মহা কোলাহল 
হইয়া উঠিল। 

তোমরা সকলে নীরব হও, তোমরা সকলে 
নীরব হও, এই কথা বাঁলবা মান্রেই যে যেখানে 
ছিল, অমান বাঁসয়া পাঁড়ল। সেই মহা 
কোলাহল-স্থলে অকস্মাৎ যেন শান্তদেব" 
পদার্পণ করিলেন। রাজচক্রবন্তঁ আগেমমৃ 
নন্ দক্ষিণ হস্তে রাজদণ্ড ধারণ করতঃ 
উচ্চৈঃস্বরে কাহতে লাগলেন, হে বারবৃন্দ! 
দেবকুল-ইন্দ্র যে অঙ্গীকার কাঁরয়া আমাদগকে 
এ দূর দেশে আনিয়াছেন, এক্ষণে তিনি সে 
অঙ্গীকার রক্ষা কারতে বিমুখ । যে কুহাকনী 
আশার কুহক যেন কোন দৈব ওষধস্বরূপ 
আমাঁদগকে এই দুরন্ত রণে ক্লান্ত হইতে 
দিত না, এবং আমাদের দেহ রন্তশূন্য হইলে 
পুনরায় তাহা রন্তপূর্ণ করত, আমাদের বাহ 
বলশুন্য হইলে পুনরায় তাহা বলাধান কাঁরত, 
এক্ষণে সে আশায় আমাদগকে হতাশ হইতে 
হইল। এ দবদ্ধর্য রিপুদল যে আমাদের 
বীন্বীর্ষ্যে ও পরাক্রমে পরাভূত হইবে, এমত 
আর কোনই আশা বা সম্ভাবনা নাই। এই 
আদেশ আমি সম্প্রীতি দেবেন্দ্রের নিকট হইতে 
প্রাপ্ত হইয়াঁছ। ক লঙ্জার বিষয়! আমার 
[াববেচনায়, আমাদের এ দুঃখের কাহিনী 
শুনিলে, বর্তমানের কথা দূরে থাকুক: বোধ 
হয়, ভবিষ্যতের বদনও ব্লীড়ায় অবনত ও 
মালন হইবে। কি আক্ষেপের বিষয়! আমরা 
এমত প্রচণ্ড ও প্রকাণ্ড সৈনা সহকারে এ 
ক্ষুদ্র রিপুদলকে দালিত কারিতে পারলাম না! 
নয় বংসর পাঁরশ্রমের পর কি আমাদের এই 
ফললাভ হইল ১ দেখ, আমাদের তরীবুন্দের 
ফলক সকল ক্ষত হইতেছে, রজ্জু সকল 
জীর্ণাবস্থা প্রাপ্ত হইতেছে, আর আমাঁদগের 
চিরানন্দ গৃহে পাঁত-বিরহ-কাতরা কলনবন্দ, 
ও পিতৃ-বিরহ-কাতর শিশুসন্তান সকল 
আমাঁদগের প্রত্যাগমন প্রতীক্ষায় পথ 'নিরনক্ষণ 
কারতেছে। এ সকল যন্ত্রণার কি এই 
ফল? 'কন্তু কি কার. বিধাতার 'নব্বন্ধ কে 
খণ্ডন কারতে পারে? এক্ষণে আমার এই 
পরামর্শ যে যখন ট্রয় নগর আঁধকার করা 
আমাদের ক্ষমতাতীত হইল, তখন চল, 
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আমাদের এ দেশে থাকার আর কোনই প্রয়োজন ' 
নাই। 

মহাবাহু সেনানীর এতাদৃশ বাক্যাবলী : 
শ্রবণ করিয়া, যাহারা রাজমন্ত্রণার নগৃঢ় তত্ত্ব 
না জানিত, তাহাদের মন, যেমন শস্যপূর্ণ 
ক্ষেত্রে প্রবল বায় বাহলে, শস্যশিরঃ 
তদবহনাভিমুখে পাঁরণত হয়, সেইরৃপ রাজ- 
পরামর্শের দিকে প্রবণ হইল। সৈন্যদল আনন্দ 
ধান করতঃ এ উহাকে আহবান কারয়া 
কাঁহতে লাগল, 'িঙা সকল ডাগা হইতে 
সমূদ্রজলে নামাও। চল, আমরা স্বদেশে 
ফাঁরয়া যাই। এইরূপ কোলাহলময় ধ্বনি 

কশোদরী হরী নীলকমলাক্ষী আথেনণকে । 
সম্বোধন কাঁরয়া কাহলেন, হে সাঁখ. গ্রীক 
সৈন্দল কি এই সকলঙ্ক অবস্থায় স্বদেশে 
প্রস্থান করিতে উদ্যত হইল? তাহারা কি 
আপনাদের পরাভবের আভজ্ঞানরূপে হেলেন 
সুন্দরীকে ট্রয় নগরে রাঁখয়া চলিল? এই : 
জন্যেই কি এত বীরবৃন্দ এ দূর রণক্ষেত্রে 
প্রাণ পারত্যাগ কারল; অতএব তুম, সাখ, 
আত দ্রুতগাঁততে বম্মধারী যোধদলের মধ্যে 
আঁবর্ভৃতা হইয়া সুমধুর ও প্ররোচক বচনে 
তাহাঁদগকে সাগরযানসমূহ সাগরমুখে 
ভাসাইতে নিবারণ কর। 

দেবীর বচনানুসারে আথেনী আলম্পুস্ । 
নামক দেবাঁগার হইতে গ্রীকসৈন্যের শাঁবর- 
মধ্যে বিদ্যুংগাঁতিতে আবির্ভতা হইলেন: এবং 
দৌখলেন, যে সুকৌশলী আঁদস্স ক্ষ্ীচত্তে 

মধুসূদন রচনাবলী 

সম্মুখে উপাস্থতা দোঁখলেন। তন্দর্শনে 
প্রফল্লাচত্ত হইয়া রাজচক্রবত্তা আগেমেমূননের 
রাজদণ্ড রাজানুমতিরূপে চাহিয়া লইয়া 
অনেককে অনেকানেক প্রবোধবাক্যে সান্ত্বনা 
করিতে লাগিলেন। 

লশ্ডভন্ড এবং কোলাহলপার্ণ সৈন্যদলকে 
শান্তশশল ও শ্রবণোৎসৃক দোৌঁখয়া আঁদস্যস্ 
উচ্চৈঃস্বরে কাহয়া উঠিলেন, হৈ বীরবৃন্দ! 
তোমরা কি পূর্বকথা সকল বিস্মৃত হইয়া 
কলঙ্কসাগরে নিমগ্ন হইতে ইচ্ছা কারতেছ ? 
স্মরণ কাঁরয়া দেখ, যখন আমরা এই ট্রয় 
নগরাভমখে যান্না করি, তখন দেবতারা কি 
ছলে, আমাদের অদৃন্টে ভাবষ্যতে যে কি 
আছে তাহা জানাইয়াছলেন। আমরা যৎংকালে 
যান্রাগ্রে মহাসমারোহে দেবকুলপাঁতির পুজা 
করি, তৎকালে পণঠতল হইতে সহসা এক 
সর্প ফণা বিস্তৃত করিয়া বাহর্গত হইল। 
এবং অনাতদূরে একাট উচ্চ বৃক্ষের উচ্চতম 
শাখাস্থত পক্ষিনীড় লক্ষ্য কাঁরয়া তদাঁভমুখে 
উঠিতে লাগল। সেই নীড়মধ্যে জননী 
পাঁক্ষণী আটটা আত শিশু শাবকের উপর 
পক্ষ বিস্তৃত কারয়া তাহাদিগকে রক্ষা 
কারতেছিল। 'কন্তু সমাগত 'িপুর উজ্জল 
নয়নানলে দণ্ধপ্রায় হইয়া আত্মরক্ষার্থে পবন- 
পথে বৃক্ষের চতুষ্পার্বে আর্তনাদে ডীঁড়তে 
লাঁগল। আহ একেই আটটী শাবককেই 
গিলিল। জল্মদায়নশ এই হদয়কৃল্তনী ঘটনা 

ও মাঁলনবদনে স্বপোতসান্নধানে দাঁড়াইয়া ৷ 
রাহয়াছেন। দেবী তাহাকে স্পর্শ কারয়া ' 
কহিলেন, বংস! ও যোধদল কি লজ্জায় 
জলাঞ্জল দয়া স্বদেশে 'ফারয়া চাঁলল। 

তোমরা কি কেবল জগল্মন্ডলে হাস্যাস্পদ 
হইবার নামত্ত এ দেশে আঁসয়াছিলে। সে 
যাহা হউক. তুমি সব্র্বাপেক্ষা 'বিজ্ঞতম। 
অতএব তুমি আত ত্বরায় এই স্বদেশ- 
গমনাকাঁত্ক্ষিণী অক্ষোৌহণশর মনঃস্রোতঃ 
পুনরায় রণসাগরাঁভিমুখে বহাইতে সচেন্ট 
হও। আঁদস্যস স্বরবৈলক্ষণ্যে জানতে 
পারলেন, যে এ দেববাক্য! এনং দেবার ; 

উচ্চতর আর্তনাদে দেশ পৃরিতেছে. এমত 
সময়ে সর্প আচাম্বিতে লম্বমান হইয়া 
তাহাকেও ধারয়া উদরস্থ করিল। উদরস্থ 

 করিবামান্র সে আপাঁন তৎক্ষণাৎ পাষাণদেহ 
হইয়া ভূতলে পাঁড়ল। দেবমনোজ্ঞ কালকষ্ 

' তৎকালে এই অদ্ভূত প্রপণ্চের ব্যঙ্গতা বাস্তার্থে 
মুন্তকণ্ঠে কাঁহলেন, হে বীরবৃন্দ! তোমরা যে 
ট্রয় নগর আঁধকার করিয়া রাজা 'প্রয়ামের 
গোৌরব-রাঁবকে চিররাহত্গ্রাসে নিক্ষেপ কাঁরিয়া 
চিরযশস্বী হইবে, দেবকুল তাহা তোমাদগকে 
এই ইঙ্গিতে দেখাইয়াছেন; 'কন্তু তান্নামত্ত 
নয় বংসর কাল তোমাদিগকে দুরন্ত রণক্লাল্তি 

৷ সহ্য করিতে হইবেক। এই কাহিয়া আদস্যস্ 
প্রসাদে দিব্য চক্ষুঃ লাভ করিয়া দেবমূর্ত পুনরায় কহিতে লাগিলেন, হে বাঁরকুল! 



হেক্টর-বধ 

তোমরা সে দেবভেদভেদকের কথা কেন বিস্মৃত 
হইতেছ ? দেখ, নবম বংসর অতাঁত হইয়া দশম 
বংসর উপাস্থত হইয়াছে । এই বর্তমান বর্ষে 
যে আমরা কৃতকার্য হইব, তাহার আর কোনই 
সন্দেহ নাই। তোমরা তবে এখন ি বিবেচনায় 
পরিপরু শস্যপর্ণ ক্ষেত্রে অশ্নপ্রদান করিতে 
চাহ। এ কক মুড়তার কর্ম? 

বীরবরের “এই উৎসাহদাঁয়নী বচনাবলী 
জ্ঞানদেবী আথেনীর মায়াবলে শ্রোতৃনিকরের 
মনোদেশে দূঢরূপে বদ্ধমূল হইল। এবং 
তাহারা মুস্তকণ্ঠে বীরবরের আভজ্ঞতা ও 
বীরতার প্রশংসা কারতে লাগল । আদসূযসের 
এই বাক্যে প্রাচীন নেস্তর অনুমোদন কাঁরলে 
রাজচক্রবর্তা আগেমেমুনন্ নেতৃর্দলকে 
যুদ্ধার্থে সসজ্জ হইতে আজ্ঞা দিলেন। যোধ- 
সকল স্ব স্ব শাঁবরে প্রবেশপৃক্কক ভাবী কাল 
যুদ্ধ হইতে অব্যাহাতি পাইবার জন্য স্ব স্ব 
ইম্টদেবের অচ্চনা করিলেন ।” 

সৈন্দল রণসজ্জায় বাহর হইল। যেমন 
কোন 'গারাঁশরস্থ বনে দাবানল প্রবেশ কাঁরলে, 

সেইরৃুপ বাঁরদলের বর্্মজ্যোতিতে রণক্ষেত্র 
জ্যোতিম্ময় হইল«। যেরূপ কালে সারসমালা 
বদ্ধমালা হইয়া পবনপথ দয়া ভীষণ স্বনে 
কোন তড়াগাঁভিমূখে গমন করে, সেইরূপ 
শূরদল শূরনিনাদে রিপৃসৈন্যাভমৃখে যাত্রা 
কারল। প্রাতনেতারাও স্ব স্ব যোধদলকে 
বদ্ধপাঁরকর হইয়া অস্ত্র শস্ত্র গ্রহণপূর্বক 
সমরে প্রবৃত্ত হইতে আজ্জ্া দিলেন। যেমন 
যুথপাঁতি যৃথমধ্যে বিরাজমান হয়, সেইরূপ 
রাজচক্রবত্তঁ রাজা আগেমেমৃননৃও সৈন্যদল- 
মধ্যে শোভমান হইলেন। বীরপদভরে বসৃমতণ 
যেন কাঁপয়া উঠঠিলেন। 

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ* 

এ 'দকে ট্রয় নগরস্থ রাজতোরণ হইতে 
বীরদল রণসজ্জায় সাঁজ্জত হইয়া ভাস্বর- 
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িরনটী িপুকুল-মর্্দন বীরেন্দ্র হেক্টরকে 

ধ্বনিতে রণক্ষেত্রে উপস্থিত হইল । পদধূঁলি- 
রাশ কুজ্ঝাঁটকারূপে আকাশমার্গে উীশখত 
হইয়া রণস্থল যেন অন্ধকারময় কারল। দুই 
দল পরস্পর সম্মুখবত্তর্ঁ হইয়া রণোদযোগ 
কাঁরতেছে, এমত সময়ে দেবাকীতি সুন্দর বার 
৷ স্কল্দর. হস্তে বু ধনহঃ, পৃষ্ঠে তৃণ, উরুদেশে 
লম্বমান আসি, দক্ষিণ হস্তে দীর্ঘ কুন্ত 
আস্ফালন করতঃ অগ্রসর হইয়া বীরনাদে 

বিপক্ষ পক্ষের কীরকুলেন্দ্রকে দ্বন্দব-যুদ্ধে 
আহবান কাঁরলেন। যেমন ক্ষুধাতুর 'সংহ 
দীর্ঘশৃঙ্গী কুরঙ্গী কিম্বা অন্য কোন বনচর 

সহকারে বেগে তদভিমূখে ধাবমান হয়, 
সেইরূপ রণাবশারদ বীরকুলাতলক মানলদ্যস 
চিরঘৃঁণিত বৈরীকে দেখিয়া রথ হইতে ভূতলে 
লম্ফ প্রদান করিলেন। এবং এই মনে 
ভাবলেন, যে দেবপ্রসাদে সেই চির-ঈপ্সিত 
সময় উপ্পাস্থত হইয়াছে, যে সময়ে তান এই 
অকৃতজ্ঞ আতাঁথর হযর্থাবাধ প্রাতাবধান 
কারতে পারিবেন। কিন্তু যেমন কোন পাঁথক 
সহসা পথপ্রান্তে গুজ্মমধ্যে কালসর্পকে দর্শন 
কারয়া ভ্রাসে পুরোগমনে বিরত হয়, সেইরৃপ 

কাম্পতকলেবর হইয়া স্বসৈনামধ্যে পুনঃ 
প্রবেশ করিলেন। 

ভ্রাঠার এতাদৃশী ভীরুতা ও কাপুরূষতা 
সন্দর্শনে সহেদ্বাস হেক্টর ক্রোধে আরন্ত-নয়ন 
হইয়া এইরুপে তাহাকে ভর্থঘসনা কারতে 
লাগিলেন,রে পামর! বিধাতা কি তোকে এ 
সূন্দর বীরাকৃতি কেবল স্তীগণের মনো- 
মোহনার্থেই দিয়াছেন। হা ধক! তুই যাঁদ 
ভূমিষ্ঠ হ+বা মান্র কালগ্রাসে পাঁতিত হইাতিস্, 
তাহা হইলে, তোর দ্বারা আমাদের এ 
জগাদ্বখ্যাত পিতৃকূল কখনই সকলঙ্ক হইতে 
পারিত না। তোর ম্ার্ত দৌখলে, আপাততঃ 
বোধ হয়, যে তুই ট্রয় নগরস্থ একজন বার 

* মূলগ্রল্থে এখানে পশহননের দ্বারা দেবপৃজার বিস্তৃত বিবরণ আছে। 
“মূল গ্রন্থে এখানে গ্রাঁক যোদ্ধাদের আতাবিস্তারিত, বংশপারিমু় ছিল? 

সর্গের নাম “সান্ধি” 5 'পন্ডর্শ কর্তৃক সাঁন্ধভঙ্গ”। এই তৃতীয় 
হে সর্গের সংক্ষিপ্ত কাহিনি বর্তমান 



৪০৬ 

পুরুষ! কিন্তু তোর ও হৃদয়ে সাহসের লেশ 
মাও নাই। তোকে ধিকৃ! তুই স্তীলোক 
অপেক্ষাও অধম ও ভীরু । তোর কি গুণে যে 
সেই কৃশোদরশ রমণী বীরকুলোঁপ্সতা বীর- 
পত্রীর মন ভুলিল, তাহা বুঝিতে পারি না। 
তোর সেই সতত-বাদত সুমধুর বাঁণা, 
যদ্বারা তুই প্রেমদেবীর প্রসাদে প্রমদাকুলের 
মনঃ হরণ কারস, আঁত ত্বরায়ই নীরব হইবে। 
আর তোর এই 0, নিগড়-স্বরূপ চূর্ণ 
কুণ্তল ও তোর এই নারীকুল-নয়নরঞ্জন অবয়ব 
আঁচরে ধূলায় ধৃসারত হইবে । এমন কি, যাঁদ 
ট্রয় নগরস্থ জনগণের হৃদয় দয়ার্দু না হইত, 
তাহা হইলে নিশ্চয়ই তাহারা এই দশ্ডেই 
প্রদ্তর-নক্ষেপণে তোর কঙ্কালজাল চূর্ণ 
কারত। রে অধম! তোর সদৃশ স্বদেশের 
আহতকারা ব্যান্ত কি আর দুটি আছে। 

সোদরের এইরূপ তিরস্কারে ও পরুষবচনে 
দেবাকীতি সুন্দর বীর স্কন্দর আত মৃদভাবে 
ও নতাঁশরে উত্তর কারলেন_হে ভ্রাতঃ 
হেকটর! তোমার এ তিরস্কার ন্যাষ্য! 
তান্নীমত্তই আম ইহা সহ্য করিতেছি। বিধাতা 
তোমাকে বলীকুলের কুলপ্রদীপ কাঁরয়াছেন 
বলিয়া তুম যে সৌন্দর্য প্রভাতি নারীকুল- 
মনোহারিণী দেবদত্ত গঃণাবলীকে অবহেলা 

ভাই, যাঁদ ইচ্ছা হয়, তুমি উভয়দলমধ্যে এই 
ঘোষণা করিয়া দাও, যে আম নারীকুলোত্তমা 
হেলেনী সুন্দরীর নামত্ত মহেম্বাস 
মানিল্যসের সাঁহত একাকী যুদ্ধ কারতে 
প্রস্তুত আঁছ। আমাদের দুই জনের মধ্যে যে 
জন জয়ী হইবে, সে জন সেই সুন্দরী বামাকে 
জয়-পতাকা-স্বরৃ্প লাভ কারবে। আর তোমরা 
উভয় দলে চিরসন্ধি দ্বারা এ দুরন্ত রণা্ন 
নিব্বাণপূর্বক, যাহারা এদেশনিবাসী, তাহারা 
ট্রয় নগরে ও যাহারা দ্রুতগ-তুরগ-যোন ও 
কুরঙ্গনয়না অঙ্গনাময় হেলাসদেশ-নিবাসী, 
তাহারা সেই সূদেশে প্রত্যাবর্তন কারিও। 

বীরর্ভ হেক্টর ভ্রাতার এতাদ্শ বচনে 
পরমাহ্াদে স্বকুন্তের মধ্যস্থল ধারণ করতঃ 
উভয় দলের মধ্যগত হইয়া স্ববলদলকে 
রণকার্্য হইতে 'নিবাঁরলেন। গ্রশকৃষোধেরা 

মধুসূদন রচনাবলী 

আস্তে ব্যস্তে শরাসনে শর যোজনা কাঁরতে 
লাগল । কেহ বা পাষাণ ও লোল্ট্র নিক্ষেপণার্থে 
উদ্যত হইতেছে, এমত সময়ে রাজচন্রবর্তঁ 
সৈন্যাধ্ক্ষ রাজা আগেমেমূনন্ উচ্চৈঃস্বরে 
কহিলেন, হে যোধদল! এক্ষণে তোমরা ক্ষান্ত 
হও। তোমরা কি দৌখতে গ্াইতেছ না, যে 

করণাভপ্রায়ে এ স্থলে উপাস্থত হইয়াছেন। 
রাজার &ই কথা শানিবা মান্র যোধদল আতমান্র 
বাস্ত হইয়া নিরস্ত হইল। হেক্টর উচ্চভাষে 
কাহলেন, হে বাীরবৃন্দ, আমার সহোদর 
দেবাকাতি সুন্দর বীর স্কন্দর, যান এই 
সাংগ্রামককুলের নিম্মলকারশ এ সংগ্রামের 
মূলকারণ, আমাঁদগকে এই যুদ্ধকার্যা হইতে 
বিরত কারবার জন্য এই প্রস্তাব করিতেছেন, 
যে স্কন্দাপ্রয় বীরেন্দ্র মানিলয্যস একাকাঁ তাহার 
সাঁহত যুদ্ধ করুন. আর আমরা সকলে নিরস্্ 
হইয়া এই আহব-কৌত্হল সন্দর্শন কাঁর। 
দবন্বযুদ্ধে যান জয় হইবেন, সেই ভাগ্যধর 
পুরুষ হেলেনী ললনাকে পুরস্কাররূপে 
পাইবেন। 

ভাস্বর-করীটী শরেন্দ্র হেকটরের এই- 
রূপ কথা শুনিয়া স্কল্দীপ্রয় বীরেন্দ্র মানিল্যস 
কাহলেন, হে বীরবুন্দ! এ বীরবরের এ বীর- 
প্র্তাব অপেক্ষা আর কি শান্তি ও সন্তোষ- 
জনক প্রস্তাব হইতে পারে? আমার কোন 
মতেই এমত ইচ্ছা নয়, যে আমার তের জন্য 
প্রাণসমৃহ অকালে শমন-ভবনে গমন করে: 
কিন্তু তোমরা, হে শৃরবর্গ! দেবী বসৃমতাঁর 
বালর নিমিত্ত একট শুভ্র মেষশাবক, সূর্য্- 
দেবের নামত্ত একট কৃষ্ণবর্ণ মেষশাবক, এবং 
দেবকুলপাঁতির নামন্ত আর একট মেষশাবক. 
এই তিনটন মেষশাবক আহরণ কাঁরতে চেষ্টা 
পাও। আর বৃদ্ধ-রাজ প্রিয়ামের আহবানার্থে 
দূত প্রেরণ কর: কেন না, তাহার পুন্রেরা আতি 
অহঙ্কার, ও আঁবশ*বাসী. এবং বিজ্ঞ জনেরাও 
বালয়া থাকেন, যে যৌবনকালে যৌবনমদে 
যুবজনের মনস্থরতা অতাঁব দুললভ। কিন্তু 
প্রাচীন ব্যান্তসমূহ ভূত, ভাঁবষ্যং, বর্তমান, এই 
[তন কাল 'বলক্ষণ 'ববেচনা না করিয়া কোন 
কম্মেই হস্তার্পণ করেন না। 

বীরবরের এইরূপ কথা শ্রবণে উভয় দল 



হেক্টর-বধ 

আনন্দার্ণবে মগন হইল; রথী রথাসন, সাদ 
অম্বাসন পাঁরত্যাগ করতঃ ভূতলে নাঁময়া 
বাঁসল। এবং অস্ব শস্দ সকল রাশীকৃত কাঁরয়া 
একন্রে রণক্ষেত্রোপার রাখল । 

বীরবর হেক্টর দুই জন দ্রুতগামী 
সূচতুর কম্সদুক্ষ দৃূতকে দুইটী মেষশাবক 
আনতে ও মহারাজের আহবানার্ে নগরাঁভ- 
মুখে প্রেরণ "কারলেন। রাজচক্রবর্তাঁ আগে- 
মেমনন স্বদলস্থ এক জন দৃতকে তৃতীয় 
মেষশাবক আনবার জন্য স্বাঁশাবরে 
পাঠাইলেন। 

দেবকুলালয় হইতে দেবকুলদূতাঁ ঈরাষা 
শগাততে ট্রয় নগরে আবির্ভৃূতা 
এবং রাজা পপ্রয়ামের দরুৃহিতৃ- 

কুলোত্তমা লাব্ধকার রূপ ধারণ কারিয়া দেবী 
হেলেনী সুন্দরীর সুন্দর মান্দরে প্রবোশিয়া 
দেখলেন, যে রূপসী সখাীঁদলের মধ্যে শিল্প- 
কর্মে 'নযুক্তী আছেন। ছদ্মবোৌশনী পদ্ম- 
লোচনাকে লালত বচনে কহিলেন, সাঁখ 
হেলোনি' চল. আমরা দুজনে নগর-তোরণ- 
চূড়ায় আরোহণ কাঁরয়া রণক্ষেত্রের অদ্ভূত 
ঘটনা অবলোকন করি। এক্ষণে উভয় দল রণ- 
ক্ষেত্রে রণতরঙ্গ বহাইতে ক্ষান্ত পাইয়াছে : 
রণাননাদ শান্ত হইয়াছে; কেবল স্কন্দাপ্রয় 
মানিল্যুস এবং দেবাকৃতি সুন্দর বীর স্কন্দর, 
এই দুই বীর পরস্পর দুরন্ত কুন্তয:্ধে 

প্রবৃত্ত হইবে । তুমি, সাঁখ, বিজয় পুরুষের 
পূরস্কার। 

দেবীর এইরূপ কথা শুনিয়া কশোদরী 
হেলেনীর পূর্বকথা স্মৃতিপথে আর 
হইল। এবং তান পারত্যন্ত পাত. পারত্যক্ত 
দেশ. এবং পাঁরত্যন্ত জনক জননীকে স্মরণ 
কারয়া অশ্রুজলে অন্ধপ্রায় হইয়া উঠিলেন। 
কিণ্সিং পরে শোক সম্বরণপূর্বক এক শব্দ্র 

ও সুক্ষ অবগ্শ্ঠিকা দ্বারা শিরোদেশ 

আচ্ছাদন করিয়া ননাঁদনী লাব্ধকার অন_- 
গাঁমনী হইলেন। সুনেত্রা অন্রী ও বরাননা 
ক্রিমেনী এই দুই জন পাঁরচারিকামাত্র পশ্চাতে 
পশ্চাতে চলিল। উভয়ে স্কিয়ান নামক নগর- 
তোরণ-চূড়ায় চড়িলেন। সে স্থলে বদ্ধ-রাজ 

৪০৭ 

প্রয়াম্ বয়সের আধক্যপ্রষ্ন্ত রণকার্য্যাক্ষম 

এতাদশী রুপসী রমণীর জন্য যে বাঁর 
পুরুষেরা ভীষণ রথে উন্মত্ত হইবে, এবং 
শোঁণিত-ম্রোতে দেবী বসুমতীকে প্লাবিত 
কারবে, এ বড় 'বাঁচত্র নহে। আহা! নরকুলে 
এরুপ িব*বাঁবমোহন রূপ, বোধ হয়, আর 
কুত্রাঁপ দাাঁন্টগোচর হইতে পারে না। তথাঁপ 
পরমাঁপতা পরমে*বরের নিকট আমাদের এই 
প্রাথনা যে, এ বিশ্বরমা বামা যেন এ নগর 
হইতে আত ত্বরায় অন্যত্র চলিয়া যায়। মল্তী- 
দল আত মৃদ্স্বরে বারম্বার এই কথা কহিতে 
লাগলেন। 

রাজা প্্রয়াম হেলেনী সন্দরীকে 
সম্বোধিয়া সস্নেহ বচন্নে এই কথা কহিলেন, 
বসে! তুমি আমার নিকটে আইস। আর এই 
যে রণস্বর্প বিপজ্জালে এ রাজবংশ পাঁর- 
বেম্টিত হইয়াছে, তুমি আপনাকে ইহার মূল- 
কারণ বাঁলয়া ভাঁবও না। এ দূর্ঘটনা আমারই 
ভাগ/দোষে ঘটিয়াছে। ইহাতে তোমার অপরাধ 
ক? তুমি নির্ভয় চিত্তে আমার নিকট আসিয়া 
গ্রীকৃদলস্থ প্রধান প্রধান নেতৃ-দলের পারিচয় 
প্রদানে আমাকে পারতুষ্ট কর। 

এতাদৃশ বাক্য শ্রবণ কাঁরয়া রাণী হেলেনী 
রণক্ষেত্রের প্রাত দৃষ্টি নিক্ষেপ করতঃ রাজ- 
কুল”তি বদ্ধরাজ "প্রয়ামের নিকটবার্তনী 
হইয়। তাঁহাকে বীরপুরুষদলের পাঁরচয় 
দিতেছেন« এমত সময়ে বীরবর হেক্টর- 
প্রোরত দূতেরা তথায় উপাস্থত হইয়া কহিল, 
হে নরকুলপাঁত, হে বাহুবলেন্দ্র, আপনাকে 
একবার রণস্থলে শৃভাগমন কাঁরতে হইবেক। 
কেন ন' উভয় দল এই স্থির করিয়াছে যে, 
তাহারা পরস্পর রণে প্রবৃত্ত হইবে না। কেবল 
মহেচ্বাস মানল্যস্ ও আপনার দেবাকীত 
পূত্র সুন্দর বীর স্কন্দর এই দুই জনে দ্বন্ব 
রণ হইবে । আর এ রণাদ্বয়ের মধ্যে যে রণী 
বাহুবলে বিজয়ী হইবেন, সেই রণী এ 
হেলেনী সুন্দরীকে লাভ কারবেন। এক্ষণে 

৭মৃলগ্রল্থে এখানে আঁদস্যাস, আগেমেমূনন-, মানস, আর্রৈস, কাস্তর ও পালিডোন্সসের পাঁরচয় 

দেওয়া হয়েছিল। 



৪০9৮ 

তাহাদের এই বাঞ্থা, যে আপাঁন এ সন্ধিজনক 
প্রস্তাবে প্রদান করেন। আর শপথ- 
পূর্বক এই বলেন, যে আপাঁন আপনার এ 
অঞ্গণকার রক্ষা কাঁরবেন। 

বৃদ্ধরাজ প্রিয়াম্ প্রিয়তম পূত্র-প্রেরিত 
দূতের এই কথা শনয়া চাকিত ও চমতকৃত 
হইলেন, এবং রাজপথ সুসঁজ্জত করিয়া 

খে যান্লা করতঃ আত ত্বরায় 
তথায় উপস্থিত হইলেন । রাজচনক্কবর্ত্ঁ আগে- 
মেমূনন্ প্রথমে রাজা প্রয়ামের প্রাতি 
যথাযোগ্য সম্মান ও সম্ভ্রম প্রদর্শন কারয়া 
পরে যথাঁবাঁধ দেবপৃূজার আয়োজন করিলেন। 
এবং হস্ত তুলিয়া উচ্চৈঃস্বরে স্শাহতে 
লাগলেন, হে দেবকুলেন্দ্র' হে অসীমশান্ত- 
শালশ বিশ্বাপতঃ! হে সব্বদশী গ্রহেন্দ্ 
রাব! হে নদকুল! হে মাতঃ বসু্ধরে। 
হো পাতালকৃত-বসাঁতি নরক-শাসক দেবদল! 
মাঁহারা পাপাত্মাদগকে যথাযোগ্য দণ্ড দয়া 
থাকেন। হে দেবকুল'! তোমরা সকলে সাক্ষী 
হও, আর আমার এই প্রার্থনা শুন, যে এ 
দ্বন্দ রণ সম্পর্কে যাহারা ক্টাচরণ করিবে, 
তোমরা পরকালে তাহাঁদগকে প্রতারণা-রূপে 
পাপের যথোচিত দণ্ড 'দিবে। 

রাজা এই কাহয়া আসকোষ হইতে আস 
নিজ্কোষ করিয়া পৃজা সমাপনান্তে মেষশাবক 
সকলকে যথাঁবাধ বাল প্রদান কারলেন। 
এইর্পে পূজা সমাপ্ত হইল। পরে বদ্ধরাজ 
প্রয়াম রাজচক্রবত্তরঁ আগেমেমনন্কে 
সচ্বোধন কাঁরয়া কাঁহলেন, হে রথশকৃলশ্রেম্ঠ ! 
আপাঁন এ রণস্থলে আর ীবলম্ব করিতে 
আমাকে অনুরোধ করিবেন না। রণরঙ্গে 
বদ্ধ ও দুব্ব্ল জনের কোনই মনোরজ্গ জল্মে 
না। এই কহিয়া রাজা স্বযানে আরোহণ- 
পূর্বক নগরাভিমূখে গমন করিলেন। 

সবিজ্ঞ আদস্যস্ এই দুই জন উভয় জনের 
রণ করণার্ে রঙ্গভূমিস্বর্প এক স্থান 
নাদ্দস্ট কাঁরয়া দলেন। মহাবাহ্ সন্দর বীর 
স্কন্দর এ কালাহবের নিমিত্ত সৃসঙ্জ হইলেন। 
[তাঁন প্রথমতঃ সুচারু উরুত্রাণ রজত কুড়ুপে 
বন্ধন করিলেন, উরোদেশে দূুরভেদ্য, উরস্তাণ 
ধারলেন, কক্ষদেশে ভীষণ রজতময়-মুষ্টি 

মধুসূদন রচনাবলী 

আসি ঝৃলিল। প্ঠদেশে প্রকাণ্ড ও প্রচণ্ড 
ফলক শোভা পাইল। মস্তক প্রদেশে সুগঠিত 
কিরীটোপার অশ্বকেশনিম্মিত চূড়া ভয়ঙ্কর- 
রূপে লাঁড়তে লাগল। দক্ষিণ হস্তে নাশিত 
কুন্ত ধৃত হইল। রণীপ্রয় বাীর-প্রবীর 
মানিল্যসও এরূপে সুসঙ্জ *হইলেন। কে 
ে প্রথমে কুন্ত নিক্ষেপ কারিবে, এই বিষয়ে 
গৃটিকাপাতে প্রথম গুটিকা “সুন্দর বার 
সকন্দরের নামে উঁঠিল। পরে বীরাসংহক্ষয় 
পব্্বানার্দন্ট স্থানে উপনীত হইলেন। 
ভাবী ফল প্রত্যাশায় উভয় দলের রসনাসমৃহ 
নিরুদ্ধ হইল বটে; ?কল্তু তত্রাচ নয়ন সকল 

উন্মীলিত হইয়া রহিল! 
দেধাকৃত সুন্দর বীর স্কন্দর 'রিপুদেহ 

লক্ষ্য করিয়া হূহুঙ্কার শব্দে কুন্ত নিক্ষেপ 
কারলেন। অস্ত্র উলকাগাঁতিতে চতরীর্দ্দক্ 
আলোকময় করিয়া বায়পথে চিল: কিন্তু 
মানিল্যসের ফলকপ্রাতঘাতে ব্যর্থ হইয়া 
ভূতলে পাঁড়ল। ফলকের নূঢ়তায় ও কাঁঠনতায় 
অস্ত্রের অগ্রভাগ কুণ্ঠিত হইয়া গেল। পরে 
সকন্দপ্রিয় বীরকুলেন্দ্র মাঁনলন্যস্ স্বকুল্ত 
দটুরূপে ধারণ করতঃ, মনে মনে এই ভাবিয়া 
দেবকুলপতির সন্নিধানে প্রার্থনা করিলেন যে, 
হে বিশবপাতি' আপানি আমাকে এই প্রসাদ 
দান করুন যে. আম যেন এই অধর্ম্মাচারী 
রিপুকে রণস্থলে সংহার কাঁরতে পার : তাহা 
হইলে, হে ধম্মমূল. ভবিষ্যতে আর কখন 
কোন অধশম্মাচারী আতাঁথ কোন ধরম্মীপ্রয় 
আতিথেয় জনের অনুপকার করিতে সাহস 
করবে না। এইর্প প্রার্থনা কাঁরয়া বীর- 
কেশরণ দর্ঘচ্ছায় স্বকুন্ত নিক্ষেপ করিলেন। 
অস্ত মহাবেগে প্রিয়ামূপুত্রের দশীশ্তিশালশী 
ফলকোপাঁর পাঁড়য়া স্ববলে সে ফলক ও 
তৎপরে বীরবরের উরস্ত্রাণ ভেদ কাঁরলে 1তাঁন 
আত্মরক্ষার্থে সহসা এক পাবে অপসৃত হইয়া 
দাঁড়াইলেন। পরে মহেম্বাস মানিল্যস সরোষে 
রিপ্দাশরে প্রচণ্ড খন্ডাঘাত করিলেন। সুন্দর 
বীর স্কন্দর ভীমপ্রহারে ভঁমিতলে পাঁতিত 
হইলেন। কিন্তু রণমুকুটের কঠিনতায় খণ্ডা 
শত খণ্ড হইয়া ভগ্ন হইয়া গেল। বীরশ্রেষ্ঠ 
পাঁতিত পুর কিরটচূড়া ধারয়া মহাবলে 
এমত আকর্ষণ কাঁরলেন, যে চিবুক-নম্নে 



হেক্টর-বধ 

সৃনিম্মত কিরাটবন্ধন-চম্ম গলদেশ 
নিষ্পণড়ন কাঁরতে লাগল। 

এইরূপে জিফু মানলনযস ভূপাতিত 
রিপূকে আকর্ষণ কাঁরতেছেন, ইহা দেখিয়া 
দেবী অগপ্রোদীতশ স্বগৌরববদ্ধক জনের 
কাতরতায় অতীব কাতরা হইয়া সেই বন্ধন 
মোচন কাঁরলেন। সুতরাং মানিলযসের হস্তে 
কেবল শিরস্্াণ মাত্র অবাঁশস্ট রাঁহল। বার- 
বর আঁতি ক্লোধভরে কিরটটটী দূরে নিক্ষেপ 
কাঁরয়া কুন্তাঘাতে রিপুকে যমালয়ে প্রেরণার্থে 
ধাবমান হইলেন। দেবী অপ্রোদীতশ প্রয়- 
পাত্রের এ বিষম বিপদ উপস্থিত দেখিবামান্র 
তাহাকে এক ঘন মায়াঘনে পারবেন্টিত করতঃ 
বাহুদ্বয়ে ধারণপূৃব্ধক শন্যমার্গে উঠিয়া 
সৌনামনীগাঁতিতে নগরমধ্যে সবর্ণানাম্মতি 
হম্ম্যে কুসুমপঁরমল-পূর্ণ শয়নাগারে 
শয্যোপার 'প্রয় বীরকে শয়ন করাইলেন। 

এ দিকে ভুবনমোহিনী রাণী হেলেনী 
তোরণচূড়ায় দাঁড়াইয়া রণক্ষেত্রের দিকে 
নিরীক্ষণ করিয়া রাঁহয়াছেন, এমত সময়ে 
দেবী অপ্রোদীতশী সনেত্রার ধান্রীর রূপ ধারণ 
করতঃ আপন হস্ত দ্বারা তাঁহার হস্ত 
সপার্শয়া কাহলেন, বংসে! তোমার মনোমোহন 
সুন্দর বীর স্কন্দর তোমার বিরহে অধীর 
হইয়া তোমার কুসুমময় বাসর-ঘরে বরবেশে 
তোমার অপেক্ষা কাঁরতেছেন। তাঁহাকে দোৌখলে 
তোমার এরূপ বোধ হইবে না, যে তান রণ- 
স্থল হইতে প্রত্যাবৃত্ত। বরণ তুমি ভাববে, 
যে তান যেন বিলাসীবেশে নৃত্যশালায় 

গমনোল্মুখ হইয়া রহিয়াছেন। 
হেলেনী সুন্দরী দেবীর এই কথা শুনিয়া 

চাকতভাবে কাঁথকার দিকে দাঁস্ট ক্ষেপণ 
কারয়া তাঁহার লৌকিক রূপলাবণ্যের 
বৈলক্ষণ্যে বুঝতে পারিলেন, যে তিনি কে। 
পরে সসম্ভ্রমে কাঁহলেন, দৌব, আপনা কি 
পূনরায় এ হতভাগিনশকে মায়ায় মুগ্ধ কাঁরয়া 
নব যল্্রণা দিতে মল্লণা কারয়াছেন 2 আনন্দ- 
ময়ী অপ্রোদীতন ইন্দীবরাক্ষর এইর্্প বাক্যে 
অদৃশ্যভাবে তাহাকে স্কন্দরের সুন্দর মান্দরে 
উপনণত কারলেন। বীরবর কুসৃমময় কোমল 

শয্যায় বিশ্রাম লাভ কাঁরতেছেন, এমত সময়ে 
রাজ্ঞী হেলেনী তৎসানম্নধানে দেবদত্ত আসনে 

৪০৯ 

আসীন হইয়া মুখ 'ফিরাইয়া এই বলিয়া 

কলঙ্ক! তুমি কেন যুদ্ধস্থল হইতে ফিরিয়া 
আঁসয়াছঃ আমার রণাপ্রয় পূর্বপাত 
মহেম্বাস মানিল্যসের হস্তে তোমার মৃত্যু 
হইলে ভাল হইত। যখন প্রথমে আমাদের এই 
কুলক্ষণা প্রীতির সণ্টার হয়, তখন তুম যে 
সব আত্মশলাঘা কারতে, এখন তোমার সে সব 
আত্মশ্লাঘা কোথায় গেল 2 এখন তুম কি সে 
সব অহত্কারগর্ভ অঙ্গশকার এইর্পে সুসঙ্গত 
কারতেছ ?ঃ মহেম্বাস মাঁনলন্যসের সাঁহত 
তোমার উপমা উপমেয় ভাব কখনই সম্ভব 
হইতে পারে না। 

সুন্দর বীর স্কন্দর প্রাীপ্রয়াকে এইর্প 
রোষপরবশ দোঁখয়া সৃমধুর ও প্রবোধবচনে 
কাহলেন, হো ি*বাবনোদনি! তোমার 
সুধাকরস্বরূপ বদন হইতে শক এরূপ বিষরূপ 
গ্লাঁনর উৎপাত্ত হওয়া উঁচত ? দুম্ট মানিল্যস 
এ যাত্রায় বাঁচল বটে; কিন্তু যান্রান্তরে কোন 
না কোন কালে আমর হস্তে যে তাহার মৃত্যু 
হইবে, তাহার আর কোনই সন্দেহ নাই। এই 
কাহয়া বীরবর সোহাগে ও সাদরে কশোদরীর 
কোমল করকমল নিজ করকমল দ্বারা গ্রহণ 
কারলেন। 

সমরান্তে দুরন্ত মানিল্যস বিনম্টাশন 
ক্ষুৎক্ষামকণ্ঠ বন-পশুর ন্যায় রণস্থলে 
ইতস্ততঃ পাঁরভ্রমণ করতঃ সকলকেই জিজ্ঞাসা 
করতে লাগলেন, হে বীরব্রজ' তোমরা কি 
জান, তে দস্টমাত কাপুরুষ স্কন্দর কোন্ 
স্থানে লুক্কায়ত আছেঃ 'কন্তু কেহই সেই 
রণস্থল-পাঁরত্যাগীর কোন বার্তাই দিতে 
পাঁরিল না। পরে রাজচক্রবর্তঁ আগেমেমূনন্ 
অগ্রসর হইয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁহলেন, হে 
বীরদল তোমরা ত সকলেই স্বচক্ষে 
দৌখিতেছ, যে স্কন্দীপ্রয় মাঁনল্যস সমর- 
[বজয়শ হইয়াছেন। অতএব এখন শপথানুসারে 
মৃগাক্ষী হেলেন স্যন্দরীকে ফিরিয়া দেওয়া 
বিপক্ষ পক্ষের সর্বতোভাবে কর্তব্য কি না? 
সৈন্যাধ্যক্ষের এই কথা শ্রবণমান্র গ্রীকযোধদল 
আঁতমান্ত্র উল্লাসে জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল। 
মর্তে, এইরূপ হইতে লাগিল। 

অমরাবতীতে দেব-দেবী-দল দেবেন্দ্রে 
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সুবর্ণ-অদ্রালিকায় রত্রমশ্ডিত সভায় স্বর্ণাসনে 
বাঁসলেন। অনন্তযৌবনা দেবী হাশরী স্বর্ণ- 
পাত্রে করিয়া সকলকেই সুপেয় অমৃত 
যোগাইতে লাগিলেন। আনন্দময় সুধা পান 
করতঃ সকলেই ট্রয় নগরের দিকে একদৃষ্টে 
দৃ্টি নিক্ষেপ করিতেছেন, এমত সময়ে দেব- 

সব্ব্ বাঁদত। কিন্তু আমি িভেছি। যে 
দূর হইতে রণকৌতূহল দর্শন ভিন্ন তাঁহারা 
আর অন্য কিছুই করিতেছেন না। কিন্তু দেখ, 
সুন্দর বীর স্কন্দরের হিতোষিণী পাঁরহাস- 
প্রয়া দেবী অপ্রোদীত আপনার আঁশ্রত 
জনের 'হতার্থে কি না কাঁরতেছেন। হে দেব- 
দেবী-বৃন্দ! তোমরা কি দোখলে না যে. দেবী 
বহু ক্লেশ স্বীকার করিয়া তাহাকে রণক্ষেত্রে 
আসন্ন মৃত্যু হইতে রক্ষা করিলেন। 

স্কন্দাপ্রয় রথীশ্বর মানল্যস যে রণে 
জয়লাভ কাঁরয়াছেন, তাহার আর অণুমান্রও 
সংশয় নাই। অতএব আইস, সম্প্রাতি আমরা 
এই বিষয় বিশেষ অনুধাবন কাঁরয়া দোঁখ, যে 
হেলেনী সুন্দরীকে দিয়া এ রণাশ্নি নির্বাণ 
করা উঁচত, কি এ সান্ধি ভঙ্গ করাইয়া, সে 
রণা্নি যাহাতে দ্বিগুণ প্রজবালত হইয়া ট্রয় 
নগর অকস্মাং ভস্মসাং করে তাহাই করা 
কর্তব্য । 

উগ্রচণ্ডা দেবকুলেন্দ্রাণী হাঁরী এইরূপ 
প্রস্তাবে রোষদপ্ধপ্রায় হইয়া কাহলেন, হো 
দেবেন্দ্র! তুমি এ কি কাঁহতেছ? যে জঘন্য 
নগর বিনস্ট কারতে আম এত পাঁরশ্রম 
স্বীকার কারয়াছি, তুমি কি তাহা রক্ষা কারতে 
ঢাহ? মেঘশাস্তা দেবেন্দ্রও দেবেন্দ্রাণীর বাক্যে 
ক্লোধান্বিত হইয়া উত্তর কাঁরলেন, রে 
জঘাংসা প্রয়ে, রাজা প্রিয়াম্ ও তাহার পুত্রগণ 
তোর 'নিকটে এত কি অপরাধ করিয়াছে, যে 
তুই তাহাদের নিধনসাধনে এত বাগ্র 
হইয়াছিস্? রে দুষ্টে, বোধ কার. রাজা 
প্রয়াম্, ও তাহার সন্তান সন্তাঁতর' রন্ত মাংস 
পাইলে তুই পরম পাঁরতুষ্টা হস! তুই 'ক 

মধূসূদন রচনাবলী 

জানিস্ না, যে এ ট্রয় নগর আমার রক্ষিত ? 
সে যাহা হউক, এ ক্ষুদ্র বিষয় লইয়া তোর 
সাহত আমার আর বিবাদ িসম্বাদে প্রয়োজন 
নাই। তোর যাহা ইচ্ছা, তাহাই কর্। কিন্তু 
যেন এই কথাটী তোর মনে থাকে যে, যাঁদ 
তোর রাক্ষত কোন নগর আমি কোন না কোন 
কালে বিনম্ট কাঁরতে চাই, তখন তোর 
তৎসম্পকর্ময় কোন আপাত্তই কখন ফলবতী 
হইবে না। গৌরাঙ্গী দেবমাহষী দেবেন্দ্র 
এইরূপ বাক্য শুনিয়া অতি সুমধুর স্বরে 
কহিলেন, দেবরাজ! আমার অধীনস্থ যে কোন 
নগর যখন তুমি নম্ট করিতে ইচ্ছা কর, করিও, 
আমি তদ্বিষয়ে কোন বাধা দিব না। কিন্তু 
তুমি *এখন এইটা কর, যে যেন রয় নগরের 
লোকেরা এই সন্ধি ভঙ্গ বিষয়ে প্রথমে হস্ত 
নিক্ষেপ করে। 

বংসে! 
দেবেন্দ্রাণীর মনস্কামনা সৃসিদ্ধ কর। যেমন 
আগ্নিময়ী উল্কা বিস্ফুলিঙ্গ উদৃগিরণ করতঃ 

পবনপথ হইতে অধোম.খে গমন করে, এবং 
সাগরগামী জনগণ ও রণোন্মত্ত সৈন্যসমৃহকে 
অমঙ্গল ঘটনার্প 'িভশীষকা প্রদর্শনপূর্র্বক 

ভূতলে পাঁতিত হয়, দেবী সেইরূপ আঁতিবেগে 
ও ভয়জনক আগ্নেয় তেজে রণস্থলে সহসা 
অবতীর্ণা হইলেন। উভয় দল সভয়ে কাঁপয়া 
উঠিল। কোলাহলপূর্ণ স্থলে সহসা যেন 
শান্তিদেবীর আবভভাব হইল। রণরসনা সহসা 
স্বধর্ধ্ম ভুলিয়া গেল। দেবী রাজা প্রয়ামের 

পরম রূপবান পুত্র লব্ধকুশের রূপ ধারণ 
কারয়া ্য়দলের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। এবং 
পন্ডর্শ নামক এক জন বীরবরের অন্বেষণে 

ইতস্ততঃ ভ্রমণ কাঁরয়া দৌখলেন, যে বীরে*বর 
ফলকশালণী কুন্তহস্ত যোধদলে পাঁরিবেন্টিত 
হইয়া এক প্রান্তভাগে দাঁড়াইয়া আছেন। ছদ্ম- 
বোঁশনী দেবী কাহলেন, হে বাীররভি পণ্ডর্শ, 
তোমার যাঁদ অক্ষয় যশোলাভের আকাং্্ষা 
থাকে. তবে তুমি স্ব তৃণ হইতে তাঁক্ষমতম শর 
বাছিয়া লইয়া স্কন্দাপ্রয় মানিল্যসকে বিদ্ধ 
কর। 
ছদ্মবেশিনী এই কথা কাহয়া, মায়াবলে 



হেকটর-বধ 

পণ্ডর্শ বারর্ভের মনে এইরুপ ইচ্ছাবীজও 
রোঁপিত করিয়া 'দিলেন। পন্ডর্শ প্রচণ্ড 
শরাসনে গু্ণযোজনপূর্বক মানিল্যসকে লক্ষ্য 
করিয়া এক মহাতেজস্কর শর পাঁরত্যাগ 
কাঁরলেন; কিন্তু ছদ্মবোৌশনী অদশ্যভাবে 
মানিল্যসের নিকটবার্তননী হইয়া, যেমন জননী 
করপদ্ম সঞ্টালন দ্বারা সপ্ত সত হইতে 
মশক, কিম্বা “অন্য কোন বিরন্তিজনক মক্ষিকা 
নিবারণ করেন, সেইরূপ সেই গরুত্বান বাণ 

নিম্নভাগে 1কাণ্ুৎমাত্র আঘাত কারতে দিলেন। 
শোঁণত-্রে!ওঃ বাহল। রুধরধারা বীরবরের 
শভ্র কায়ে সন্দূর-মাঞ্জিতি দ্বিরদরদের ন্যায় 
শোভা ধারণ কারিল। এ অধম্ম কম্মে্থ রাজ- 

»ক্তবত্তর্ট আগেমেমূননের রোষাঁগ্ন প্রজবাঁলত 
হইযা উঠল। 'তাঁন ক্ষতাবক্ষত ভ্রাতাকে 
সাঁশাক্ষত ও সীবচক্ষণ রাজবৈদ্যের হস্তে 
ন্যস্ত করিয়া পরে বীরদলকে মহাহবে প্রবৃত্ত 
হইতে আজ্ঞা দলেন। রাজযোধদল আস্তে 
ব্যস্তে বাবধ অস্ত্র শস্তর গ্রহণ কাঁরলেন। 
পুরোভাগে অশ্ব ও রথারোহী জনসমূহ, 
পশ্চাতে পদাতিকবৃন্দ এই 'ভ্র-অঙ্গ সৈন্যদল 
সমাভব্যাহারে রাজসৈন্যাধ্যক্ষ মহোদয় রণরতে 
ব্রতী হইলেন। 

যেমন সাগরমুখে প্রবল বাত্যা বাহতে 
আরম্ভ কারলে ফেনচূড় তরঙ্গনিকর পর্যায় 
রুমে গভনর ননাদে সাগরতীীর আরুমণ করে, 
সেইরৃপ গ্রীকৃষোধবল হূহুঙ্কার শব্দ করিয়া 
রণক্ষেত্রে রিপুদলকে আক্রমণ কারল। তুমুল 
রণ আরম্ভ হইল । ভ্রাস. পলায়ন, কলহ, 
বাধিরকর নিনাদ, দৃম্টিরোধক ধূলারাশি, এই 
সকল একক্রীভূত হইয়া ভয়ানক হইয়া উঠিল। 
এক দিকে দেবকুলসেনানী স্কন্দ, অপর দিকে 
সুনীলকমলাক্ষী দেবী আথেনী বীর্যাশালশ 
বীরদলের সাহায্য কারতে লাগিলেন। 

রাঁবদেব নগরের উচ্চতম গৃহচড়ায় দাঁড়াইয়া 
উৎসাহ প্রদানহেতু উচ্চৈঃস্বরে কাঁহতে 

পুত্র রথে আরোহণপূব্বক সিংহনাদে বাহির লাগলেন, হে অশবদমণ ট্রয়নগরস্থ বারগ্রাম ! 

যুদ্ধকর্ম খ*টয়ে বর্ণনা করেছেন। 
» ইলিয়াডের “দ্যোমদের দেবতাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম পেক্টম সর্গ।) এবং 

ষেল্ত স্গ) এই দুই সর্গের সংক্ষিপ্ত কাহনপ বর্তমান প!ুরচ্ছেদে 

'ফলকাধাত, করবালে করবালাখাত, 

৪৯১১৯ 

তোমরা স্বসাহসে নির্ভর করিয়া যুদ্ধ কর। 
গ্রীকযোধগণের দেহ কিছু পাষাণানার্্মত 
নহে। আর ও দলের চূড়ামাণ বাীরকুলেন্দ্ 
আকিলীীসও এ রণস্থলে উপাস্থত নাই। সে 
সন্ধুূতীরে 1শাবরমধ্যে আভমানে স্থিরভাবে 
আছে। তোমরা নিঃশঙ্কচিত্তে রণাক্য়া সমাধা 
কর। 

ট্রয়নগরস্থ বীরদল এইর্পে দেবোৎসাহে 
উৎসাহান্বিত হইয়া বৌরবর্গের সম্মুখীন 
হইলে ভীষণ রণ বাঁজয়া উঠিল। ফলকে 

হন্তা ও 
মুমূষ জনের হুহুঙ্কার ও আর্তনাদ, এই 
প্রকার ও অন্যান্য প্রকার নিনাদে রণভূমি পরি- 
পরত হইয়া উঠিল। যেমন বর্ষাকালে বহু 
উৎসগর্ভ হইতে বহু জলপ্রবাহ একদ্রে মালত 
হইয়া গভীর গিরিগহ্ডরে প্রবেশপৃর্বকি 
মহারবে দেশ পাঁরপূরণ করে, সেইরূপ ভৈরব 
রবে চতুদ্দ্দক্ পরিপূর্ণ হইল। ভগবত 
বসুমতাঁ রক্তে প্লাঁবত হইয়া উঠিলেন।* 

তৃতীয় পরিচ্ছেদ” 

গ্রীকসৈন্যদলের মধ্যে দ্যোমদ্ নামে এক 
মহাবীরপুরূষ ছিলেন। সুনীলকমলাক্ষী দেবী 
আথেন সহসা তাঁহার হৃদয়ে রণগোৌরবের 
লাভেচ্ছা উৎপাঁদত কাঁরয়া দিলে বীরকেশরণী 
হুহুঙ্কার ধ্বনি করতঃ িপুদলাভিমুখে 
ধাবমান হইলেন। যেমন গ্রীম্মকালে লুব্ধক 
নামক নক্ষত্র, সাগরপ্রবাহে দেহ অবগাহন 
কাঁরয়া আকাশমার্গে উদিত হইলে, তাহার 
ধকৃধক্ কিরণজালে চত্রীদ্দকি প্রজলিত হয়, 
সেইরূপ দ্যোমিদের শিরভ্ক, ফলক. ও বর্ম্ম- 
সম্ভূত 'বভারাঁশ অনিবার বাহর্গত হইতে 
লাগিল। 

এ দুদ্ধর্য ধনূদ্ধরকে যোধদলের কাল- 
স্বরূপ দৌঁখিয়া দেব বিশ্বকম্মার দারেস নামক 
এক জন নিতান্ত ভন্তজনের দুই জন রণাপ্রয় 

*“হোমর এখানে আদস্যস, ল্যসুস, আন্তিলোকস, আয়াস, এজেনর প্রভৃতি বহুসংখ্যক বারের 

“হেক্টর ও এন্দ্রোমেখি” 
স্থান পেয়েছে। 



৪১৭ 

হইল। জ্যেষ্ঠ বীর রণদম্মদ দ্যোমদকে লক্ষ্য 
কাঁরয়া স্বদীর্ঘাকার শৃূল নিক্ষেপ করিলেন; 
কিন্তু অস্ত্র ব্যর্থ হইল। বারধভ দ্যোৌমদ্ 
আপন শৃল দ্বারা বিপক্ষের বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ 
করিলে, বীরবর সে মহাঘাতে সহসা রথ হইতে 
ভূতলে পাঁতিত হইয়া কালনিকেতনে আতথ্য 
গ্রহণ করিলেন। কনিষ্ঠ ভ্রাতা জ্যেন্ঠ ভ্রাতার 
এতাদৃশী দুর্ঘটনায় নিতান্ত ভীত ও হত- 
বাঁদ্ধ হইয়া সেই সূচারুনিম্মত যান 
পরিত্যাগ পুরঃসর ভূতলে লম্ষ প্রদান করিয়া 
আতদ্রুতে পলায়ন-পরায়ণ হইতেছেন, ইহা 
দৌখয়া দ্যোমিদ তাহার পশ্চাতে পশ্চাতে 
ভীষণ 'ননাদ করতঃ ধাবমান হইলেন। 

দেব বিশ্বকর্মা ভন্তপুত্রের এই দুরবস্থা 
দূরীকরণার্ে তাহাকে এক মায়ামেঘে আবৃত 
কারলেন, সৃতরাং সে আর কাহারও দৃম্টিপথে 
পাঁড়ল না। ইত্যবসরে দেবী আথেনী. দেব- 
কুলসেনানী আরেসকে খ্রয়সৈন্দলের উৎসাহ 
বদ্ধনার্থে ব্যগ্রতর দেখিয়া দেবযোধবরকে 
সম্বোধিয়া উচ্চৈ৫স্বরে কাঁহলেন, আরেস্, 
আরেস্, হে জনকুলনিধন! হো রন্তান্ততা- 
বিলাস! হে নগর-প্রাচীর-প্রভঞ্জক! এ রণক্ষেত্রে 
ভাই, আমাদের কি প্রয়োজন 2 চল, আমরা 
দুজনে এ স্থান হইতে প্রস্থান করি। িশব- 
পাতি দেবকুলেন্দ্র, যে দলকে তাঁহার ইচ্ছা হয়, 
জয়শ করুন। এই কাঁহয়া দেবী দেবযোধ- 
বরের হস্ত ধারণপূর্বক রণক্ষেত্র-নিকটস্থ 

বিশ্রাম-লাভ-বাসনায় বাঁসলেন। রণস্থলে রণ- 
তরঙ্গ ভৈরব রবে বাঁহতে লাগল। রাজ- 
চক্রবত্তাঁ আগেমেমূনন্ প্রভাতি মহাবিক্মশালনী 
বীরপুরুষেরা বহুসংখ্যক 'িপুকে পরাস্ত 
কঁরয়া অকালে যমালয়ে প্রেরণ করিলেন। 
কিন্তু রণদুম্মদ দ্যোমিদ্ পরাক্কম ও বাহুবলে 
সব্র্বোপার বিরাজমান হইলেন। 

যেমন কোন নদ দাত শ্োতসমৃহের 

নামত সেতুনিকর অধঃপাত করতঃ বহাঁবধ 
কুস্ম ও শস্যময় ক্ষেত্রের আবরণ ভঙঞ্জন 
করে, এবং সম্মুখ-পাঁতত বস্তু সকল 
স্থানান্তরিত করতঃ দূক্বার গতিতে সগরমুখে 
বাহতে থাকে, সেইর্প রণদৃম্মদি দ্যোমিদ্ 

মধুসূদন রচনাবলী 

মহাপরাক্রমশালী জনগণকে সমরশালী কারয়া 
বিপক্ষপক্ষের বক্যহে আবার বলে প্রবেশ 
কাঁরলেন। প্রচণ্ড ধন্বী পণ্ডর্শ রণদুম্্মদ 
দ্যোমিদকে রণমদে প্রমত্ত দোখয়া, এ দুদ্দান্ত 
শূলীকে দান্ত করিতে নিতান্ত উংসূক 
হইলেন। এবং ভীষণ শরাসনে গুণ যোজনা 
কারয়া এক তাঁক্ষতর শর তদুদ্দেশে 
নিক্ষোৌপলেন। ভীষণ অশান-সদৃশ বাণ 
রণদৃম্মদ দ্যেমদের কবচচ্ছেদন করতঃ দাক্ষিণ 
কক্ষে প্রাবস্ট হইলে, সহসা শোণিত নিঃসরণে 
জ্যোতিম্ময় বঙ্্ম বিবর্ণ হইয়া উঠিল। পণ্ডর্শ 
সহর্ষে চশংকার করিয়া কাঁহলেন, হে 
বীরবৃন্দ! তোমরা উল্লাসত চত্তে অগ্রসর 
হও; কেন না, আম বোধ করি, গ্রীকৃদলের 
বালশ্রেম্ঠ যে শুর, সে আমার শরে অদ্য হত- 
প্রায় হইয়াছে । কিন্তু বীররভ পণ্ডর্শের এ 
প্রগল্ভ-গক্ভ বাক্য পণ্ড হইল। দেবী 
আথেনীর কৃপায় রণদূম্মদ দ্যোমিদ সে যাত্রায় 
নিস্তার পাইয়া পুনঃ যুদ্ধারম্ভ করিলেন। 
যেমন ক্ষুধাতুর সিংহ মেষপালকের অস্ত্রাঘাতে 
নির্ত না হইয়া ভীমনাদে লম্ফ "দিয়া 
মেষাশ্রমে প্রবেশ করে, এবং সে স্থলস্থ, ভয়ে 
জড়ীভূত, অগণ্য মেষসমূহের মধ্যে যাহাকে 
ইচ্ছা, তাহাকেই বধ করে. সেইরূপ রণদুম্্মদ 
দ্যোমদ বৈরিদলকে নাশিতে লাগলেন । 

ট্রয়নগরস্থ বীরকুলচূড়ামাণ এনেশ সৈন্য 
মণ্ডলশকে লণ্ডভণ্ড দেখিয়া বাীরেশ্বর 
পণ্ডর্শকে অহরান করিয়া কাহলেন, হে বাীর- 
কুলাতিলক' তৃমি অসযা আত ত্ববায় আমার 
এই রথে আরোহণ কর। চল, আমরা উভয়ে 
এই রণদম্মদ দ্যোমদকে রণে মদ্দ্দন করিয়া 
চিরযশস্বী হই। পরে বীরদ্বয় এক রথোপাঁর 
আরুঢ় হইলে, বীরেশ এনেশ অ*বরশিম ধারণ 
করতঃ সারথ্যকার্য্য সমাধা করিতে লাগিলেন! 
বিচিত্র রথ আতিবেগে চালল। রণদূম্মদি 
দ্যেমিদের স্থিনল্যস নামক এক প্রিয় সখা 
কাঁহলেন, সখে দ্যোমদ! সাবধান হও। এ 

দেখ, দুই জন দূঢ়কল্পী বীরবর এক যানে 
আরুঢড় হইয়া তোমার িনধন-সাধনর্থে 
আ'সিতেছেন। এক জনের নাম বীরকুলপাঁত 
পন্ডর্শ। অপর জন সুধন্য বীর আত্কিশের 
ওরসে হাস্যপ্রয়া দেবী অপ্রোদীতীর গর্ভে 



হেক্টর-বধ 

জল্ম গ্রহণ কাঁরয়া এনেশাখ্যায় 'বখ্যাত 
হইয়াছেন। অতএব, হে সখে, তোমার এখন 
কি কর্তব্য, তাহা +স্থর কর। 

সখাবরের এই কথা শীনয়া রণদূম্্মদ 
দ্যোমিদ্ উত্তীরলেন, সখে, অন্য আর কি 
কর্তব্য! বাহুবলে এ বারদ্বয়কে শমনভবনের 
আতাঁথ করাই কর্তব্য! 

বাঁচত্র রথ নিকটবন্তাঁ হইলে, পণ্ডর্শ 
[সংহনাদে রণদুম্মদ দ্যোমদকে কাঁহলেন, 
হে সাহসাকর রণাপ্রয় ন্যোমদ! আমার 
বিদ্যংগতি শর তোমাকে যমালয়ে প্রেরণ 
করিতে অক্ষম হইয়াছে বটে; কিন্তু দোঁখ, 
এক্ষণে আমার এ শুল তোমার কোন কুলক্ষণ 
ঘটাইতে পারে কি না? এই কাহিয়া বীরাঁসংহ 
দীর্ঘ কুন্ত আস্ফালন করতঃ তাহা নিক্ষেপ 
কারলেন। অস্ব দুম্মদ দ্যোমদের ফলক ভেদ 
করিয়া কবচ পর্য্যন্ত প্রবেশ করিল। ইহা 
দোঁখয়া পন্ডর্শ কাহলেন, হে দ্যোমদ্! 
নশ্চয় জাঁনও, যে এইবার তোমার আসন্ন কাল 
উপাস্থত। কেন না, আমার শূলে তোমার 

কলেবর ভিন্ন হইয়াছে । রণদূম্মদ দ্যোমিদ 
কাঁহলেন, হে সমধান্ব, এ তোমার ভ্রান্তিমান্র। 
তোমার লক্ষ্য ব্যর্থ হইয়াছে। এখন যাঁদ 

তোমার কোন ক্ষমতা থাকে. তবে তুমি আমার 
এ শুলাঘাত হইতে আত্ম-রক্ষা কারবার চেস্টা 
পাও। এই কাহয়া বীরবর সুদীর্ঘ শুজ 
পারত্যাগ কারলেন। 

দেবী আথেনীর মায়াবলে ভীষণ অস্ত 
প্রচন্ড কোদন্ডধারঁ পণ্ডশের চক্ষুর নিম্ন- 
ভাগ ভেদ করিয়া চক্ষুর নামষে বীরবরের 
প্রাণ হরণ করিল। বীরবর রথ হইতে ভূতলে 
পাঁড়লেন। বহাবধ রঞ্জনে রাঁঞ্জত তাহার 

উঠিল। বীর সখা পণন্ডশের এই দুরবস্থা 

দেহ রক্ষার্থে ফলক ও শল গ্রহণপূর্বক 
ভূতলে লম্ফ দিয়া পাঁড়লেন। রণদূম্দ 
দ্যোমদ্ এক প্রশস্ত প্রস্তরখন্ড, যাহা 
অধুনাতন দুই জন বলীয়ান পুরুষেও 
স্থানান্তর করিতে পারে না, আত সহজে 
উঠাইয়া এনেশকে লক্ষ্য করিয়া নিক্ষেপ 
কাঁরলেন। ,এনেশ বিষমাঘাতে ভগ্নোরদ হইয়া 
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রণক্ষেত্নে পাঁড়লেন। এনেশের শেষাবস্থা 
উপাস্থত হইবার উপক্রম হইতেছে, এমন 
সময়ে দেবী অপ্রোদীতী প্রিয়পুত্রের এতাদৃশী 
দুরবস্থা দর্শন কারয়া হাহাকার ধবাঁন করিতে 
লাগলেন, এবং আপনার সুকোমল সুশ্বেত 
বাহুদ্বয় দ্বারা তাহাকে আলিঙ্নপূর্বক 
আপনার রাঁশমশালশ পরিচ্ছদে তাহার দেহ 
আচ্ছাঁদত কিয়া ক্ষত পুত্রকে রণভূঁম হইতে 
দূরস্থ কারলেন। 

রণদুম্মদ দ্যোমদ দেবী আথেনীর বরে 
দিব্যচক্ষুঃ পাইয়াছিলেন, সুতরাং তিনি 
কোমলাঙ্গী দেবী অপ্রোদীতীকে দোঁখিয়া 
চিনিতে পাঁরলেন। এবং তাহার পশ্চাতে২ 

হস্ত তীক্ষণাগ্র শুল দ্বারা বন্ধন কাঁরলেন, 
এবং কাঁহলেন, হে দেবপাঁতিদ্হতে ! তুম এ 
রণস্থলে কি নামত্ত আপয়াছিলে? রণরঙ্গ 
তোমার রঙ্গ নহে। অবলা সরলা বালাকুলকে 
কুলের বাহর করাই তোমার উপযুস্ত রঙ্গ! 
অতএব তোমার এ স্থানে আসা ভাল হয় নাই। 
তুমি এ স্থান হইতে প্রস্থান কর। 

[বিষমাঘাতে ব্যাথত হইয়া দেবী পূত্রবরকে 
ভূতলে নিক্ষেপ কাঁরলে, 'বিভাবসু রাঁবদেব 
বীরেশ এনেশকে অসহায় দেখিয়া তাহার প্রাণ 
রক্ষার্থে তাহাকে এমত এক ঘন ঘন দ্বারা 
আবৃত করিলেন, যে কেহই তাহাকে দেখিতে 
পাইল না এবং কোন দ্রুতগামী অশ্বারোহী 
গ্রীক আসিয়াও তাহার প্রাণ বিনম্ট কারতে 
সমর্থ হইল না। দ্রুতগাঁমনী দেবদৃতী 
ঈরীশা দেবী অপ্রোদীতশর হস্ত ধারণ করিয়া 
তাহাকে সৈন্যদলের বাহিরে লইয়া গেলেন। 
সূর-সুন্দরীর নয়ন-রঞ্জন বর্ণ বিবর্ণ হইয়া 
উীণ্তল। রণক্ষেত্রের সীন্নধানে দেবকুল-সেনাননী 
আরেস স্কামন্দর নদ-তীরে আপন অশ্ব ও 
অস্বজাল মায়া-অন্ধকারে অন্ধকারাবৃত কারিয়া 
স্বয়ং সে সুদেশে বাঁসয়াছলেন, ক্ষতার্তা দেবী 

ভ্রাতঃ! যাঁদ তুমি তোমার এ 'করিষ্টা ভগিনশকে 
তোমার এ দ্রুতগাঁত রথখান দাও, তাহা হইলে 
সে ,তংস্তকারে অতি ত্বরায় অমরাবতাঁতে 
উত্তীর্ণ হইতে পারে । দেখ, নিষ্ঠুর দদ্দশল্ত 
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রণদ্্মদ দ্যোমিদ্ শুলাঘাতে আমাকে বিকলা 
করিয়াছে । 

দেবসেনানী ভাগনীর এতাদশী প্রার্থনায় 
প্রার্থনাদ হইলে, দেবদূত ঈরীশা তংক্ষণাং 
আস্তে ব্যস্তে ক্ষতা দেবী অপ্রোদীতীকে 
সঙ্গে লইয়া উভয়ে এক রথারোহণে অমরা- 
বতীতে চাঁললেন। তথায় উপাস্থত হইয়া 
পরিহা সাপ্রয়া স্বজননী দেবী ন্যোনীর পদতলে 
কাঁদয়া কহিলেন, হে জনান! দেখুন, রণ- 
দূম্সদ দ্যোমদ আমাকে কি বন্লণা না 
দিয়াছে । হায়, মাতঃ! আম প্রয়পুত্র এনেশের 
রক্ষার্থে কুক্ষণে রণক্ষেত্রে পদার্পণ করিয়া- 
ছিলাম, তাহা না হইলে আমাকে এ ক্লেশভোগ 
কারতে হইত না। দেবী দ্যোনী দুহতার 
অসহ্য বেদনার উপশম করণ মানসে নানা 
উপায় করিতে লাগিলেন। 

তদনন্তর দেবকুলেন্দ্র হেমাঙ্গনী অঙ্গনা- 
কুলারাধ্যাকে সূহাস্য বদনে কাহলেন, হে 
বংসে! এতাদ্শ ক্ তোমার শোভা পায় না। 

রণকম্্ম তোমার ধর্ম নহে। স্তীপুরুষকে 
প্রেমশ্ঙখলে আবদ্ধ করা, এবং শুভ বিবাহে 
দম্পতীদলকে সুখসাগরে মগন করা, এই সকল 
ক্রয়াই তোমার প্রকৃত ক্কিয়া বটে! কিন্তু ক্রুর 
সংগ্রাম-সংক্রান্ত কর্মে তোমার ও কোমল 
হস্তক্ষেপ করা কখনই উচিত নহে । সে সকল 
কর্মে সেনানী আরেস ও রণাঁপ্রয়া আথেনন 
নিযুস্ত থাকুক। অমরাবতণীতে এইরৃপ কথোপ- 
কথন হইতে লাগিল। মর্তে্য রণক্ষেত্রে রণ- 
দুম্দ দ্যোমদ্ িাভাবসু রাবদেবকে অবহেলা 
কারয়া বীরেশ এনেশকে মারিতে চলিলেন। 
ইহা দেখিয়া দনপাঁতি পরুষ বচনে কাহলেন, 
রে মু! তুই কি অমর মরকে তুল্য জ্ঞান 
কারস্ ? রণ-দু্মসদ দ্যোমিদ দেববরকে রোষ- 
পরবশ দেখিয়া শও্কাকুলচিত্তে পশ্চাদগামী 
হইলে, গ্রহকুলেন্দ্র জ্ঞানশূন্য এনেশ্কে 
অনাতদ্রে স্বমন্দিরে রাখলেন । তথায় দুই 
জন দেবী আবির্ভীতা হইয়া বাীরেশের 
শুশ্রুযাদি কারতে লাগিলেন। এ দিকে রাঁব- 
দেব মায়াকৃহকে বীরেশ এনেশের রূপ ধারণ 
কারয়া রণস্থলে রাঁণতে লাঁগলেন। সেনাননী 
আরেসও ট্রয়নগরস্থ সেনাদলকে . যদ্ধার্থে 
উৎসাহ প্রদানিতে প্রবৃত্ত হইলেন। 

মধুসূদন রচনাবলশ 

ইতিমধ্যে দেবীদ্বয়ের শুশ্রুষায় বীরেশ*বর 
এনেশ কিণ্সিৎ সুস্থতা ও সবলতা লাভ করিয়া 
পুনরায় রণক্ষেত্রে উপপাস্থত হইলেন, এবং 
অনেকানেক বিপক্ষপক্ষ রথীদলকে ভূতলশায়ী 
কারলেন। বারচূড়ামণি হেক্টর সর্পঁদন 
নামক বারের পরামর্শে রণস্থলে পুনঃ দ্শা- 
মান হইলেন। দ্রয়নগরস্থ সেনা বীরবরের 
শুভাগমনে যেন পুনজ্জর্বন পাইয়া মহা- 
কোলাহলে শন্রুদলকে আক্রমণ কাঁরল। গ্রীক্- 
দল িপুদল-পাদোিত ধূলায় ধৃসারত হইয়া 
উাঠল। বীরচূড়ামাণ হেক্টর 1সংহনাদ করতঃ 
সসৈন্যে যুদ্ধারম্ভ কারলেন। সেনানী আরেস্ 
ও উগ্রচণ্ডা দেবী বেলোনা বাঁরবরের সহায় 
হইলেন। সেনানী স্কন্দ কখন বা আঁরন্দমের 
অগ্রে কখন বা পশ্চাতে অবাঁস্থাত কাঁরতে 
লাগলেন । রণদূম্মদ দ্যোমিদ্ বারচ্ড়ামাঁণ 
হেকটরের পরাক্রমে ভয়াক্রান্ত হইয়া অপসৃত 
হইলেন। যেমন কোন পাঁথক তমোময়ী 'নশাতে 
কোন অজ্ঞাত পথে যাইতে যাইতে সহসা শ্রুতি, 
বর্ষার প্রসাদে মহাকায়, কোন নদস্োতের 
গম্ভীর নিনাদে ভীত হইয়া পুরোগাতিতে 
বিরত হয়, দ্যোমদেরও আবকল সেই দশা 
ঘঁটয়া উঠিল। 'তাঁন বীরদলকে সম্বোধন 
করিয়া কহিলেন, হে বীরপুর্ষগণ! আমার 
বোধ হয়, যে কোন দেব যেন বীরচূড়ামাণি 
হেক্টরের সহকারতা করিতেছেন, নতুবা 
বীরবর রণে এরূপ দুব্্বার হইয়া উঠিবেন 
কেন 2 মরামরে সমর সাম্প্রত নহে । অতএব এই 
রণে ভঙ্গ দেওয়া আমাদের ডীচত। 
বীরবরের এই বাক্য শ্রবণে এবং ভাস্বর- 

বীরবৃন্দ রণরঙ্গে ভঙ্গ দিতে উদ্যত হইতেছে. 
এমত সময়ে শ্বেতভূজা ইন্দ্রাণী হারী দেবী 
আথেননীকে সম্বোধিয়া কাঁহলেন, হে সখ! 
আমরা মহেচ্বাস মানিল্যসের সকাশে কি বৃথা 
অঙ্গনকারে আবদ্ধ হইয়াছি? দেখ, শোণিত- 

কত শত গ্রীক্ বারেন্দ্রকে চিরনিদ্রায় 'নাদ্রত 
ও চির-অন্ধকারে অন্ধকারাবৃত করিতেছেন। 
হে সাঁখ, চল, আমরা দুজনে এই রণস্থলে 
অবতীর্ণ হইয়া দোঁখ, যাঁদ আমরা এ দুরন্ত 
দেবসেনানীকে কোনপ্রকারে শান্ত কাঁরয়া এ 
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পারি। 

এই কাহয়া আয়তলোচনা দেবী আপন 
আশুগাঁতি বাজীরাঁজকে স্বর্ণ-রণসজ্জায় 
সাঁজ্জত কাঁরলেন। দেবাঁকঙ্করী হীরী হৈমময় 
দেবযান যোজনা, কারয়া দলেন। দেবাঁদ্বয় 
সী রণবেশে আরুঢ় হইলেন। অমরা- 
বতীর হৈমদ্বাধী সৃমধুর ধ্বনিতে খুলল। 
বিনা উল হতে ডি 
[ঈদকে আসতে লাগল। রণস্থলের নিকটবত্তঁ 
৭ 
কারয়া ভীগাকতি দেবীদ্বয় ভীম সংহনাদে 

প্রচণ্ড খণ্ডা আস্ফালন করতঃ রণস্থলে প্রবেশ 
কারলেন। গ্রীকৃ্দলের সাহসাঁগ্ন পুনরর্বার 
যেন হৃতাশন-তেজে প্রজবালত হইয়া উঠিল। 
দেবেন্দ্রাণী হাীরীও প্রবলভাষী প্রশস্তান্তঃ 
করণ স্তন্তরনামক কোন এক জন বারের 
প্রাতমার্ত ধারণ কারয়া হুহ-ঙ্কার ধ্বাঁনতে 
গ্রীক্দলের উৎসাহ বাদ্ধ কারতে লাগলেন। 
সুনীলকমলাক্ষী দেবী আথেনী রণদহম্মদ 
দ্যোমদের সারথীকে অপদস্থ করিয়া তৎপদে 
স্বয়ং আরোহণ করিলেন। মহাভরে চন্রদ্বয় 
যেন আর্তনাদস্বর্প ঘোর ঘর্থরনাদে ঘারতে 
লাগল । দেবী স্বয়ং অশ্বরজ্জু ও কশা ধারণ- 
প্কর্বক রত্তান্ত সেনানীর দিকে আত দ্রুতবেগে 
রথ পাঁরচালনা কাঁরলেন। সুরসেনানী দুম্ম 
দ্যোমদকে আসতে দৌঁখয়া আপন রথ 
ভশষণ বেগে পাঁরচালিত করতঃ ভীষণ শৃল 
দ্বারা নর-রিপুকে শমনধামে প্রেরণ করিবার 
জন্যে বাহু প্রসারণ করিয়া ভীষণ শুল 
দূঢতরর্পে ধারণ কাঁরলেন। কিন্তু মায়াময়ী 
দেবী আথেনী অদৃশ্যভাবে সে শৃলের লক্ষ্য 
ক্ষণমান্রে অমোঘ কারয়া দিলেন। রণদুর্্মদ 
দ্যোমদ- দদ্ধর্য আরেস্কে আপন শৃল দিয়া 
আক্রমণ করিলে, দেবী আথেনী স্ববলে এ 

করিলেন । দেববীরেন্দ্র বিষম যাতনায় গম্ভীর 
আর্তনাদ করিলেন। যেমন রণমদে প্রমত্ত নয় 
কি দশ সহমত রথীদল একন্রীভূত হইয়া 
হুহুগকারিলে চতুদ্দক্ ভৈরবারবে পাঁরপূর্ণ 
হয়, বীরেন্দ্রের আর্তনাদে আঁবকল সেইর্প 
হইল। 
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শঙ্কা দেবী সহসা উভয় দলের মধ্যে 
দর্শন দিলেন। যেমন গ্রী্মকালে বাত্যারম্ভে 
মেঘগ্রামের একত্র সমাগমে আকাশমণ্ডল ঝঁটাত 
অন্ধকারময় হয়, সেইরৃপ ভয়জনক মালিন্যে 
মলিনবদন হইয়া নিত্য রণীপ্রয় সুররথশ 
অমরাবতীতে চললেন। 

দেবেন্দ্রের সান্নধানে উপাস্থত হইয়া দেখ 
বীরকেশরখ নিবোদলেন, হে িশবাঁপতঃ ! 
দেখুন, আপনি কেমন একটী উল্মত্তা ও 
পাষাণহদয়া দুহিতার সাষ্ট কারয়াছেন। 
দেবী আথেনীর উৎসাহ সহকারে রণদম্মদ 
দ্যোমদ্ আমার ক দুরবস্থা না কারিয়াছে £ 
এই বাক্যে দেবপাঁতি উত্তর করিলেন, রে দুরন্ত 
নিত্যকলহপ্রিয় দেবকুলাঙ্গার! তুই অন্যের 
উপর কোন্ মুখ দিয়া আভযোগ ও দোষা- 
রোপ করিস্! তুই তোর গভ্ধারণণী হরর 
খর ও অনমনশীল স্বভাবশ্প্রাপ্ত হইয়াছিস্। 
সে এত দূর অদমনীয়া, যে আমিও তাহাকে 
দমন করিতে অক্ষম। সে যাহা হউক, তুই 
আমার ওরসজাত, নতুবা আম উরানৃসপূত্র 
দৈত্যদলের সাঁহত তোকে এই মুহূর্তেই চির- 
কালের নিমিত্ত কারাগারে আবদ্ধ কারতাম। এই 

যথাবাধ ওষধে ক্ষত সেনানীকে আরোগ্য 
করিতে আজ্ঞা দলেন। 

রণস্থল হইতে দেবসেনানীকে পলায়মান 
দৌঁখয়া তঙজ্জননী অতীব বীর্ধ্যবতশ নেবী 

' হীরী মহাবলবতাঁ সহকাঁরণণ দেবী আথেনীর 
সাঁহত স্বর্গধামে পুনর্গমন কারলেন। তদন- 
নতর ক্রমে ক্রমে বীরকুলের পরাক্রমাগ্ন রণস্থলে 
যেন নিস্তেজ হইতে লাগিল । কিন্তু ইতস্ততঃ 
সে পরাক্রমাষ্নি যত্কিণ্িৎ প্রজবীলত রাহল। 

এমত সময়ে কোন এক ই্রয়স্থ বীরবর 
দুরভাগার্্ম স্কন্দীপ্রয় বীরেশ মানিল্যসের 
হস্তে পাঁড়লেন। ভাগ্যহীন বীরবরের অমব- 
দ্বয় সচাঁকিতে রথ সহ ধাবমান হইলে পর, 
রথচক্র পথাস্থত কোন এক বৃক্ষের আঘাতে 
ভগন হইলে, বারবর লম্ফ দিয়া ভূতলে 
পাঁড়লেন। এ দুরবস্থায় নিরস্ত্র হইয়া ভগনরথ 
রথী কালদণ্ডধারী কালের নায় প্রচণ্ড শৃলী 

 রণীপ্রয় *বীরাসংহ মানিল্যসকে সকাশে 
। দণ্ডায়মান দোথলেন, এনং সভয়ে তাঁহার 
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জানুদ্বয় গ্রহণ করতঃ বিনীত বচনে কহিলেন, 
হে বীরকুলহর্যাক্ষ! আপনি আমাকে প্রাণ দান 
দিউন। আম যে আপনার বন্দী হইয়া এ 
মানবলণলাস্থলে জীবিত আছি, আমার ধনাঢ্য 
শিতা এ সুসম্বাদ পাইলে বহুবিধ ধনে আমার 
মোচনাক্রয়া সমাধা কারতে সযত্র হইবেন! 
রপৃবরের এতাদৃশী কাতরতায় বীরকেশরী 
মানিল্যসের হৃদয়ে করুণার সণ্র হইল। 
[তান তাহার রক্ষার উপায় কারতেছেন, এমত 

অগ্রগামী হইয়া পরুষ বচনে কনিম্ঠ ভ্রাতাকে 
লক্ষ্য কারয়া কাহলেন, হে কোমল-হদয় ! 
্রয়স্থ লোকদিগের হস্তে তুমি কি এত দূর 
পর্যন্ত উপকৃত হইয়াছ যে, তোমার অন্তঃ- 
করণ এখনও তাহাঁদগের প্রতি দয়ার্দ! দেখ 
ভাই! আমার বিবেচনায় ও পাপনগরের 
আবাল বৃদ্ধ বনিতা, কি উদরস্থ 1শশন, 
যাহাকে পাও, তাহাকেই যমালয়ে প্রেরণ করা 
তোমার পক্ষে শ্রেয়ঃ। সহোদরের এই বাঙ্গ- 
রূপ নিদাঘে বীরবর মানিলু্যসের হৃংসরো- 
বরস্থ করুণার্প মূকুলিত কমল শুন্ক হইল। 
[তানি হতভাগা অদ্রুস্তুস্কে ভ্রাতৃসান্নধানে 

তাহার উদরদেশ খর শুূলে ভিন্ন কারলেন। 
অদ্রুস্তুস্ ভীমার্তনাদে ভূপাতিত হইলেন। 
রাজচক্রবত্তর্ঁ সৈন্যাধ্যক্ষ মহোদয় তাহার বক্ষঃ- 
স্থলে পদ 'নক্ষেপ করিয়া সবলে শৃল টাননিয়া 
বাহর করিলেন। কব্লীব বিভাবরী অভাগ। 

অন্ধকারাবৃত করিল। এবং বীরবরের দেহাগার 
হইতে অকালমুস্ত আত্মা বিষগ্নবদনে যমালয়ে 
চঁলিল।১০ গ্রঁক্ সৈন্যদলমধ্যে যেন পুনরুত্তে- 
জিত আ্নর ন্যায় রণাঁশন প্রজালত হইয়া 
উঠিল। রণদম্মদ দ্যোমিদের পরাক্রমে ট্রয়দল 

| 
| 
| অধ্যবসায় 

ম সদন রচশাবল | 

সাহান্বিত কর। কেন না, তোমরা এ দলের 
বীরকুলশ্রেষ্ঠ' পরে যোধগণ দঢ়চিত্তে ও 

সহকারে রণারম্ভ করিলে, তুমি, হে 
ভ্রাতঃ হেক্টর, নগরাল্তরে প্রবেশ করতঃ 

| আমাঁদগের রাজ-জননীর চরণতলে এই নিবে- 
' দন কারও, যে তিনি যেন আত ত্বরায় দ্রয়স্থ 
বন্ধে কুলবধূদলের মধ্যে সকেশিনশি হাদেবা 
' আথেনীর দুর্গাশরাস্থত মান্পরে উপাস্থত 
হইয়া বহুবধ উপহারে তাঁহার আরাধনা করিয়া 

সময়ে রাজচক্রবত্তাঁ আগেমেমূনন আরক্তনয়নে : এই বর মাগেন যে, দেবকুলেন্দ্র-বালা যেন এ 
রণদুম্মদ দ্যোমদের হস্ত হইতে আমাদিগকে 

। রক্ষা করেন। আমার াববেচনায় এ রথশপাতি 
দেবযোনি আকিলীসের অপেক্ষাও পরারুম- 
শাল?,। ভ্রাতার এই হিতকর বাক্য-শ্রবণে 
ভাস্বর-কিরঈটী বীরেশবর হেক্টর রথ হইতে 
লম্ফ দিয়া ভূতলে পাঁড়লেন। এবং স্বীয় 
ভীষণ দীর্ঘ-ছায় শন্রুঘমম শুূল আন্দোলন 
করতঃ হুহঙ্কার ধৰানতে রণক্ষেত্র পাঁরপূর্ণ 
করিলেন । গ্রীক্ সৈন্যদল বীরবরের এতাদুশী 

পরস্পর কহিতে লাগল, এ রথণী ক মানব- 
যোনি, না নরমণ্ডলে নক্ষত্রমশ্ডিত আকাশমণ্ডল 

' হইতে দেবাবতার ?ঃ 

রণপরাত্মুখতার লক্ষণ প্রদর্শন করাইতে : 
লাগিল। এতদ্দর্শনে রাজকুলপাঁত 'প্রয়ামের : 

কিরণটী বীরেশ্বর হেক্টর ও বীরেশ এনেশকে 
সম্বোধন কারয়া কাঁহলেন, হে বারদ্বয়, 
তোমরা রণপরাজ্মখ সৈন্যদলকে পুনরুৎং 

এ 'দকে আঁরন্দম ট্রয়কুলবীরেন্দ আপ- 
নাদের স্বদলকে পুনরুংসাহ প্রদানপূর্বক 
স্ন্দর স্যন্দনে আশুগাত অশব যোজনা কাঁরয়া 
নগরাভমুখে প্রয়াণ কারিলেন। কতক্ষণ পরে 
বীরকেশরণী স্কিয়ান-নামক নগরতোরণসম্মুখে 
উপাস্থিত হইলেন। অমানি চতদ্দক্ হইতে 
কুলবালা কুলবধূ ও কুলজননীগণ বাঁহর্গত 
হইয়া সুমধুর স্বরে, কেহ বা ভ্রাতা, কেহ বা 
প্রণয় জন, কেহ বা স্বামী. কেহ বা পত্র, 
এই সকলের কুশলবার্তা অতীব বিকল হৃদয়ে 
জজ্ঞাঁসতে লাগিলেন। কিন্তু বীরপাতি 
তাহাঁদগকে এই কাঁহয়া বিদায় কারলেন, যে 
তোমরা এ সকল প্্রয়পান্নের মঙ্গলার্থে 
মঙ্গলকার দেবদলের আরাধনা কর। কেন না. 
অনেকের দুভাগ্য আসন্নপ্রায়, এই কিয়া 
রাজপুত্র আতিদ্রতগমনে রাজ-অট্রালকা: 

| 'নকটবর্তরঁ হইলেন। রাজরাণী হেকাবী রাজা 

১ গ্লৌকস-দ্যোমদের ক্ষদ্র-সুন্দর ও তাৎপর্যময় কাঁহনটি মধুস্্দন বাদ 'দিয়েছেন। 



হেক্টর-বধ 

প্রয়ামের রাজহম্্ময হইতে প.ন্রকুলোত্তম বীর- 
বর হেক্টরকে দর্শন কারয়া তৎসাম্বধানে 

৪১৭ 

মান্দরাভমূখে চঁললেন। তেয়ানীনাম্নী 
1কসীশনামক কোন এক মাননায় ব্যান্তর ইন্দু- 

উপাস্থত হইলেন, এবং স্নেহার্রু হইয়া তাহার ! নিভাননা দ্াঁহতা, যান মহাদেবীর নিত্য 
কর গ্রহণপূর্বক কাঁহলেন, বংস! তুই কি! সৌবকা ছিলেন, মান্দির-দ্বার উদ্ঘাটন কাঁরলে 
নিমিত্ত রণক্ষেত্র পাঁরত্যাগ ' কাঁরয়া নগরমধ্যে 
আঁসয়াছিসৃ। তুই ক এ জঘন্য রিপৃদলের 

স্বর্ণপান্রে কারয়া প্রসন্নকারক দ্রাক্ষারস 
আনিয়াছ। তুই আপাঁন তার কিণ্চিদংশ পান 
কর. কেন না, ক্লান্ত জনের ক্লান্তিহরণার্থে 
সুধার্প সুরাই পরম ওষধ। আর 'কাঁণুদংশ ! 
দেবকুলপাঁতির তর্পণার্থে ভূমিতে ঢাঁলয়াঃ দে। 

' রমণীদল ক্রন্দনধবনিতে মান্দির পারপূর্ণ 
' কঁরিলেন। এবং মনে মনে নানা মানাঁসক কারয়া 

জিঘাংসায় দেবাঁপতা দেবেন্দ্রকে দুর্গস্থিত 
মান্দরে বান্দর্তে আঁসয়াছস্, তুই িয়ংকাল : 
এখানে অবাঁস্থাত কর্। এই দেখ, আম 

ভাস্বর-করীটী রণনীকুলেশ্বর হেক্টর উত্তর 
কারলেন, হে জননি! তুমি আমাকে সরাপান 
কাঁরতে অনুরোধ কারও না। কেন না, তাহার 
মাদকতা শান্ত আছে, হয় ত. তাহার তেজে 
বাহুবলের অনেক অনিষ্ট হইতে পারিবে, আর 
আম, হে ভগবাতি! এ অপাবন্ন রন্তান্ত হস্ত 
দয়া পান্র গ্রহণ করতঃ দেবেন্দ্রের তর্পণার্থে ' 
সুরা ঢালয়া দ. ইহা কোন মতেই হান্তযন্ত 
নহে। এই উদ্দেশেই নগর প্রবেশ কাঁর নাই। 
আম তোমার 'ানকট এই যাচ্ঞা কাঁরতোছ 
যে তুমি, হে রাজমাতঃ, আবলম্বে ট্রয়স্থ বৃদ্ধা 
আত মাননীয়া কুলবধূদলের সাঁহত দর্গ- 
শিরস্থ সূকেশিনী মহাদেবী আথেননর মান্দিরে 

এই বর প্রার্থনা কর, যে তান যেন রণদুম্দ 

এই বর প্রার্থনা কাঁরলেন, যে দেবকুলেন্দ্রবালা 
রণদুশ্মদ দ্যোৌমদের এবং অন্যান্য গ্রীক্- 
যোধের বাহুবল দূর্বল কাঁরয়া প্রয়নগরস্থ 
কুলবধ্ ও [শিশুকুলের মান ও প্রাণ রক্ষা 
করেন। ীকল্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ সুকোঁশনী 

| মহাদেবী এ বর প্রদানে বিমুখ হইলেন। 
এ দিকে আরন্দম হেক্টর স্ন্দর বীর 

সকন্দরের বিচিত্র পাষাণ-নারম্মত স.ন্দর 
মান্দরে প্রবেশ কারয়া দৌখলেন, যে 'িবলাসী 
আপন সুচারু বর্ম, ফলক, ও অস্ন শস্ত্ 
প্রভীত রণপারচ্ছদ সকলম্পাঁরভ্কার পাঁরচ্ছন্ন 
কারতেছেন। বীরবর হেক্টর তাহাকে পরুষ 
বচনে ভর্খসনা করিয়া কাহতে লাগিলেন, রে 
দুরাচার দুম্মতি! তোর নামত্ত শত শত 
লোক শোণিতপ্রবাহে রণভূমি প্লাবিত 
কারতেছে। আর তুই এখানে এর্্প নিশ্চিন্ত 
অবস্থায় বিশ্রাম লাভ কাঁরতোছস। হায়, 
তোকে ধিক্। 

এতাদৃশ বচনাবন্যাসে উত্তারলেন, হে ভ্রাতঃ! 
। তোমার এ তিরস্কার-বাক্য অনুপযুন্ত নহে। 

গয়া নানাবধ উপহারে দেবীর পূজা কাঁরয়া সে যাহা হউক, তুমি ক্ষণকাল এখানে অপেক্ষা 
' কর, আমাকে রণসজ্জায় সাঁজ্জত হইতে দাও। 

দ্যোমদের পরারুমাণ্নি হইতে আমাদগকে ' 
রক্ষা করেন। আমি ইত্যবসরে একবার 
সকন্দরের স্মন্দর মান্দিরে যাই, দেখি, যাঁদ সে 
ভীরু কাপুরুষের হৃদয়ে রণপ্রবৃত্ত জন্মাইতে রূপসী আত 
পাঁর, হায়, মাতঃ! তুমি যখন এ কুলাগ্গারকে ' 
প্রসব কাঁরয়াছলে, তখন বসুমতাী দ্বিধা 
হইয়া কেন তাহাকে গ্রাস করেন নাই। তাহা 
হইলে কখনই এ বিপুল রাজকুলের এতাদৃশী 
দুর্গত ঘাঁটত না। রার্জকুলীতিলক এই কহিলে, 
দেবী হেকাবী দ্রুতগতিতে আপন সুগন্ধময় 
মান্দর হইতে বহনীবধ পৃজোপহারের আয়োজন 
কারলেন। এবং দূতীদ্বারা বৃদ্ধা ও মান্যা 
কুলবতীদলকে আহ্বান করতঃ মহাদেবীর 

মধু_-২৭ 

নতুবা তুমি অগ্রগামী হও। আম আত ত্বরায় 
তোমার অনুসরণ কারব। এই কথায় বীরবর 
হেক্টর কোন উত্তর না করাতে হেলেনী 

সমমধুূর ভাষে কাঁহলেন, হে 
দেবর! এ অভাগিনীর কি কুক্ষণে জল্ম; 

দেখুন, আম সতশধম্মে ও কুললজ্জায় 
৷ জলাঞ্জাল "দিয়া কেমন ভশরুচিত্ত জনকে বরণ 
কাঁরয়াছ। আমার কি দর্ভাগ্য! কিন্তু ও 
| আক্ষেপ এক্ষণে বৃথা । আপনি অভ্যন্তরে 
প্রবেশ কারয়া আসন পাঁরগ্রহপৃব্বক কিয়ৎ- 
কালের শনামত্ত বিশ্রাম লাভ করুন। হেক্টর 
কাঁহলেন, হে ভদ্রে! আমার 'বরহে দূর 
রণক্ষেতরে রণশবৃন্দ অতাঁব কাতর, অতএব আম 



৪১৮ মধুসূদন রচনাবলা 

এ স্থলে আর বিলম্ব কাঁরতে পার না। কেন : জাীবনসব্বস্ব! তুমি আমার প্রেমাকর। অতএব 
না, আমার এই ইচ্ছা, যে আম পুনঃ রণযান্রার 
অগ্রে একবার স্বগৃহে প্রবেশ করিয়া প্রিয়তমা . 
পত্রী, শিশু-সন্তানটী ও তাহাদের সেবা- 
নিযুন্ত সেবক-সোবকাঁদিগকে দেখিয়া যাই। 
কে জানে, যে আমি এই রণভাঁম হইতে আর 
পুনরাবর্তন কারতে পারিব ক না। এই 

স্বধামে চলিলেন। এবং গৃহে উপাঁস্থত হইয়া 
দোঁখলেন, যে শ্বেতভুজা অন্ধমোকী সে স্থলে 
অনুপাঁস্থত, শুনিলেন, যে রণে গ্রীকদলের 
জয়লাভ হইতেছে, এই সম্বাদে প্রিয়ম্বদা আপন 
1শশুসন্তানটটী লইয়া তাহার সুবোশিনন দাসী 
সমাভব্যাহারে রণক্ষেব্র-দর্শনাভপ্রায়ে যাত্রা 
কারয়াছেন। এই বার্তা শ্রবণমান্ত বীরকেশরী 
ব্যগ্রাচত্তে তদাভমুখে বায়বেগে চলিলেন। 

সাক্ষাৎকার লাভ করলেন, এবং দাসীর কোড়ে 
আপনার শশনসন্তানটীকে দেখিয়া ওজ্ঠাধর 
স্নেহাহনাদে সুহাসাবৃত হইয়া উাঠল। 'কল্তু 
অন্ধমোকী স্বামীর স্কন্ধে মস্তক রাখিয়া 

লাগিলেন, হায় প্রাণনাথ! আমি দোখতেছি, 
এই বারবীর্ধাই তোমার কাল হইবে, রণমদে 
উল্মত্ত হইলে এ অভাগনী 'কম্বা তোমার এ 
অনাথ শশু-সন্তানটশ, আমরা কেহই ক 

আম তোমাকে এই মিনতি কারতেছি, যে তুমি 
তোমার এই শিশু-সন্তানটাীকে বতৃহীন, আর 
এ অভাগিনীকে ভর্তহীনা কারও না। 'রপু- 
দলের সাঁহত নগর-তোরণ-সম্মূখে যুদ্ধ কর, 
তাহা হইলে রণ-পরাজয়কালে পলায়ন করা 
আতি সহজ হইবে। ভাস্বর-কিরীটী মহাবাহ 
হেকউর উত্তারলেন, প্রাণে*বার* তুমি কি ভাব, 
যে এ সকল দুর্ভাবনায় আমারও হৃদয় বিদীর্ণ 
হয় না। কিন্তু কি কার, যাঁদ আমি কোন 
ভীরুতার লক্ষণ দেখাই, তাহা হইলে বিপক্ষ- 
দলের আর আস্পর্্ধার সীমা থাকিবে না। এবং 
আমাদেরও বিলক্ষণ ব্যাঘাতেরও সম্ভাবনা, 
তাহ হইলেই এই ট্রয়স্থ পুরুষ ও সবোঁশনী 
স্লীদের নিকট আম আর কি কারয়া মুখ 
দেখাইব। বিশেষতঃ যাঁদ আম [বিপদের সময়ে 
উপাস্থত না থাঁক, তাহা হইলে আমাদের এ 
বিপুল কুলের গৌরব ও মান কিসে রক্ষা 
হইবে। পপ্রয়ে, আমি বিলক্ষণ জানি, যে 
রিপুকুল রণজয়ী হইয়া আতি অশ্পাঁদনের 
মধ্যেই এ উচ্চপ্রাচণীর নগর ভস্মসা কাঁরবে, 
এবং রাজকুলতিলক 'প্রয়াম তাঁহার রণাঁবশারদ 

, জনগণের সাহত কালগ্রাসে পাঁতিত হইবেন। 
' কন্তু রাজকুলেন্দ্র প্রয়াম কি রাজকুলেন্দ্রাণী 

তোমার স্মরণপথে স্থান পাই নাঃ হায়! তুমি ' 
কি জান না, যে আমাদের কুলারপুদলের 
যোধবর্গ তোমার 'িধনসাধনে নিরবাঁধ ব্যগ্রঃ 
আর যাঁদ তাহাদের এতাদ্শ মনস্কামনা 
ফলবতী হয়, তবে আমাদের উভয়ের যং- 
পরোনাস্তি দদ্দশা ঘটবে । বরণ ভগবতন 

হেকুবা কিম্বা আমার বীরবীর্্য সহোদরাদগণ 
এ সকলের আসন্ন বিপদে আমার মন যত 
ডীদ্বগন হয়, তোমার বিষয়ে, হে প্রেয়াস। 

আমার সে মন তদপেক্ষা সহম্্রগ্ণ কাতর হইয়া 
' উঠে। হায় "প্রয়ে! বিধাতা ক তোমার কপালে 

বসুমতী এই করুন যে, তিনি যেন এ াবষম 
বিপদ্ উপস্থিত হইবার পূর্বেই দ্বিধা হইয়া 
এ হতভাগিনীকে আশ্রয় দেন। হে নাথ! 
তোমার অভাবে এ ধরণশতলে এ অভাঁগিনীর , 
ভাগ্যে কি কোন সুখভোগ সম্ভবে 2 তোমা 
ব্যতীত, হে প্রাণেবর! আমার আর কে। 
আছে? জনক. জননী, সহোদর, সকলেই এ 
হতভাগনীর ভাগ্যদোষে কালগ্রাসে পাঁতিত 
হইয়াছেন, হে নাথ! তোমা বিহনে আম | 
যথার্থই অনাথা কাঙ্গাঁলনণ হইব। তুমি আমার 

এই লখোঁছিলেন, যে অবশেষে তুমি আরগস: 

এবং ভ্রস্ট জনসমৃহে হাত্গত করিয়া এ উহাকে 
কাহবে, ওহে, এ যে স্ীলোকটি দোঁখতেছ, 
ও ট্রয়নগরস্থ বীরদলের অশ্বদমী হেকটরের 
পত্নী ছিল। এই কথা কাঁহয়া বীরবর হস্ত 

 প্রসারণপৃব্বক শিশু-সন্তানটীকে দাসীর 
| ক্রোড় হইতে লইতে চ্াঁহলেন, কিন্তু জ্ঞানহণীন 
শিশু িরণটের বিদ্যতাকৃতি উজ্জবলতায় এবং 
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রাখলেন, এবং 'প্রয়তম সন্তানের মুখচুম্বন ! আনন্দে পান কাঁরতে লাগিল। ট্রয় নগরেও 
কাঁরয়া কাহলেন, হে জগদীশ! এ শশুটনীকে 
ইহার পিতা অপেক্ষাও বীর্য্যবন্তর কর। এই 
কথা কাহিয়া দাসীর হস্তে শশুকে পুনরর্পণ : 
করিয়া শৈরোদেশে কিরীট পুনরায় দয়া । 
যুদ্ধক্ষেত্াভিমহখে যাত্রার্থে প্রেয়সীর নিকট 
দায় লইলেন। সুন্দরী রাজ-অট্রালকাভমুখে : 
৫৮০৯০ সু৩২ 
চাহিয়া 'প্রয়পাতির প্রাত সতৃষে দৃষ্টি গনক্ষেপ 
করতঃ মোদনীকে অশ্ুবারধারায় আর্দ্র 
কারতে লাগলেন। 

এ শদকে সুন্দর বীর স্কন্দর দেদীপ্যমান 
অস্ত্ালঙ্কারে অলঙকৃত হইয়া, যেমন বন্ধন- 

পুচ্ছে মন্দুরা হইতে বাহর্গত হয়, সেইরূপ | 
নগরতোরণ হইতে বাঁহারলেন। 

এইরুপ আনন্দোংসব হইল। পরে দীর্ঘকেশণ 
অশ্বদমী ্রয়স্থ যোধসকল যে যাহার স্থানে 
বিশ্রাম লাভ কাঁরতে লাগিল। দেবকুলপাঁতর 
ইচ্ছামত আকাশ-মণ্ডল সমস্ত রান্র উজ্জ্বল 

' হইয়া অশনিষ্বনে চার দিক প্রতিধ্ানত 
কারতে লাগল। 

রজনী প্রভাতা হইলে উষাদেবী পব্বাশ। 
হইতে ভগবতী বসমতাঁর বরাঙ্গ যেন 

' কুসূমময় পাঁরধানে পাঁরাহত কারলেন। 
_অমরাবতীতে দেবসভা হইল । দেবকুলনাথ 

গম্ভীর স্বরে কাহতে লাগিলেন, হে দেবদেবী- 
। বৃন্দ! তোমরা আমার দিকে মনোভানবেশ 
| কর। আমার এ ইচ্ছা যে, কি দেবী কি দেব 
কেহই কি গ্রীক্ ক ট্রয় সৈন্যদলের এ রণ- 

 ক্রিয়ায় কোন সাহায্য না করেন। যান আমার 

৫ নব বিস্তর শাঁস্ত 'দব, আর তাঁহাকে এ পাঁরচ্ছেদ* | 
চ্তুথ ] । আলোকময় স্বর্গ হইতে তিমিরময় পাতালে 

| হেকুউর এবং স্দন্দর বীর স্কন্দর রণভূমে | আবদ্ধ কাঁরয়া রাখব, যাঁদ তোমাদের মধ্যে 
ফারয়া আইলে ট্রয়দলের মহানন্দ জান্মিল। পরে কেহ আমার রণপরাক্রমের পরাক্ষা কাঁরতে 

। ইচ্ছা কর, তবে আইস, এক স্বর্ণ শৃঙ্খল 
 বরাদবে উদ্বনধন করিয়া তোমরা তিদিবনিবাসী 
| সকল এক দিক্ ধাঁরয়া আকর্ষণ কারয়া দেখ, 
| তোমাদগের সব্বপ্রধান জনযস্কে স্থলছ্যুত 
| কাঁরতে পারক হও কি না। কন্তু আমি মনে 

হেক্টর গ্রশকৃদলস্থ বীরাদগকে দ্বন্দযুদ্ধার্থে 
আহ্বান কাঁরলে আয়াসনামক এক দেবাত্মজ বাঁর- | 
বর তাহার সাঁহত ঘোরতর রণ কাঁরলেক, 'কন্তু 
কাহারও পরাজয় হইল না, উভয় দলের অনেক 
সৈন্য বিনন্ট হইলে পরে সন্ধি কাঁরয়া উভয় সৈন্য 
স্ব স্ব শববৃন্দ শোকাবগলিত নয়নাসারে ধৌত 

স্বরূপ প্রদান কারিল 
এক প্রাচর রচিত কাঁরয়া তৎসান্নিধানে এক গভীর | 

পারিখা খনন কারল। ] 

রজনীযোগে লেমূনস্ দ্বীপ হইতে ততুস্থ | 
লোকপাল ঈশনপন্র উনীয়সৃপ্রোরতে এক 
সূরাপূর্ণ পোত শাবরসাননধানে সাগরতীরে 
আঁসয়া উতারিলে, গ্রীকযোধেরা কেহ বা 
পিতল, কেহ বা উজ্জ্বল লৌহ, কেহ বা পশু- 
চম্ম” কেহ বা বৃষভ, কেহ বা রণবন্দী. এই ! 

কাঁরলে তোমাদগকে সসাগরা সদ্বীপা 
বসুমতাঁর সহিত উচ্চে তুলিতে পাঁরি। 

৷ অতএব আম তোমাদের মধ্যে বলজ্যেষ্ঠ। 

৷ রাঁহলেন। সুনীলকমলাক্ষণ দেবী আথেন? 
কাহলেন, হে দেবাঁপতঃ! হে পুরুযোত্তম! 
আমরা বিলক্ষণ জান, যে তুমি পরাক্রমে 

৷ দ্ব্বার। কিন্তু গ্রীকৃদলের দঃুঃখে আমার 
অন্তঃকরণ সদা চণ্চল। তথাঁপ তোমার এ 

আজ্ঞা অবজ্ঞা কারতে কোন মতেই সাহস 

* প্রথম প্রকাশকালে পাদটীকায় এই মল্তব্য ছিল-_এ স্থলে ৭। ৮ পাতা হারাইয়া গিয়াছে, এক্ষণে 
সময়াভাবে গ্রম্থকার পুনরায় লাখতে সমর্থ হইলেন না। 

১১ সম্ভবত হাঁরয়ে-যাওয়া অংশে ছিল ইলিয়াডের সপ্তম সঞ্গের বিষয় “আয়াস-হেক্ঈর সংগ্রামের 
কাহিনী, প্রাপ্ত অংশটুকু ইলিয়াডের 

ক্ষি"তসার। বি সং 

র সপ্তম সর্গের প্প্রোচীর* সম্লিকটে ত্য় বাহিনীর উপাঁস্থাত”) 
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কাঁরব না। রণকাধ্যে হস্ত 'নক্ষেপ করিব না। 
কিন্তু এই মিনতি কার, যে তাহাঁদগকে 
হিতকর পরামর্শ দিতে আপাঁন আমাকে 
অনুমতি দেন। মেঘ-বাহন সহাস বদনে উত্তর ; 
কারলেন, হে প্রিয় দুহিতে' তোমার এ 
মনোরথ স্াসদ্ধ কর, তাহাতে আমার কোন 
বাধা নাই। 

এই কাঁহয়া দেবকুলপাতি ব্যোমযানে 
আরোহণ করিলেন। এবং পিতলপদ,. কুণ্টিত- 
কাণ্চন-কেশর-মণ্ডিত আশুগাতি অশবসমূহে 
পাথবী ও তারাময় নভস্থলের মধ্য "দয়া 

৷ 

মধুসৃদন রচনাবলণ 

সামর্থাশালী রথী হেক্টরের দূত রথ 
সৈন্দল হইতে সহাসা বাহর্গত হইয়া 
রণক্ষেত্রাভিমুখে ধাইতেছে, এই দোঁখিয়া রণ- 
বিশারদ দ্যোমিদ্ বীরবর আদস্যসৃকে ভৈরবে 

৷ সম্বোধিয়া কহিতে লাগিলেন, ণি সর্বনাশ! 
। হে বীরকেশরা, তুমিও কি এক জন ভীরু 
, জনের ন্যায় পলায়নপরায়ণ হইলে। এ দেখ, 
কৃতান্তরূপে আরন্দম হেক্টর এ দিকে 
আসতেছে. আইস, আমরা এ বদ্ধ বীরকে 

অতিদ্রতে উৎসময়ী বনচরযোনি ঈডানামক : 
গিরিশিরে উত্তীর্ণ হইলেন। সে স্থলে গার্গর 
নামে দেবপাঁতর এক সুরম্য উপবন ছিল। 
সেই স্থলে দেবনাথ ব্যোমযান মায়া-মেঘে 
আবৃত কাঁরয়া আপাঁন আসীন হইয়া রণ- 
ক্ষেত্রের প্রাত দৃণ্টি কারতে লাগিলেন। 

াবভাবরী প্রভাতা হইলে দীর্ঘকেশী 
গ্রীকৃগণ স্ব স্ব শাঁবরে প্রাতগ্াক্রয়াদি সমাধা 
কাঁরয়া ভোজনান্তে রণসঞ্জা গ্রহণ করিলেন। 

' গোচ্বে হইতে পারল না। 

আপনাদের বক্ষরূপ ফলকে আশ্রয় দয়া এ 
বিপদ্-স্রোত হইতে রক্ষা কাঁর। 

বীরবরের এই বাক্য ভয়ঙ্কর কোলাহলে 
প্রলীন হওয়াতে বারপ্রবর আঁদসূমসের কর্ণ- 

বীরপ্রবীর 
_শাবরাভিমুখে চাঁলতে লাগলেন । এই দৌঁখয়া 
' রণদুম্মদ দ্যোমদ্ বৃদ্ধ বীর নেস্তরের 
 রথাগ্রে উগ্রভাবে গিয়া দাঁড়াইলেন 

ও দিকে ট্রয় নগরের রাজতোরণ উদৃঘাঁটত : 
হইলে, রণব্গ্র রথার্ড ও পদাতিকগণ 
হুহুঙকারে বাহর্গত হইল । দুই সৈন্য পরস্পর 

, দ্যোমিদের সারাথ দ্বারা সসারাথ কারয়া 
। দ্যোমদের রথে আরোহণপূর্বক রশ্মি গ্রহণ 

কতক্ষণ পরে আর্তনাদ ও প্রগল্ভতাসূ্চক 

নিকটবত্তর হইলে ফলকে ফলকাঘাতে কুন্তে 
কুন্তাঘাতে ভৈরবারব উদ্ভাবতে লাগল। 

নিনাদে চতুর্দক্ পারপৃরিত হইল। এবং : 
ক্ষণমাত্রেই ভূতলে শোণিত-স্রোতঃ বাঁহতে | 
লাগিল। এইর্ূপে মধ্যাহ্ন পর্য্যন্ত মহাহব . 
হইতে লাগল। 

রাবদেব আকাশমণ্ডলের মধ্যবর্তঁ হইলে 
দেবকুলপাঁতি সহসা ঈডাঁগারচূড়া হইতে | 
ইরম্মদম্রোতঃ বায়পথে মুহর্মহুঃ বিস্তৃত 
করিতে লাগিলেন। ও বজুগঙ্জনে জগজ্জনের 
হৃংকম্প উপাস্থত হইল। পাশ্ডুগণ্ড শঙ্কা 
গ্রীকাদগকে সহসা আক্রমণ কারল। এমন 'ি 
রাজকুলচক্রবন্ত আগেমেমননাঁদ বীরকুল- ; 
চূডামণিরাও বীরবীযেয জলাঞ্জাল দিয়া 
শিবিরাভিমূখে ধাবমান হইলেন। কেবল বৃদ্ধ | ভূতলশায়ণ হইল। 
রথী নেস্তর রথের অশ্ব সুন্দর 

এবং 
কাঁহলেন, হে নেস্তর, তোমার বাহুযুগলে 'ি 
আর যুবজনের বল আছে, যে তুমি এ 
আগন্তুক রিপুকুলকৃতান্তকে দেখিয়া এখানে 
রহিয়াছ, তুমি শীঘ্ব আমার রথে আরোহণ 
কর। 

বৃদ্ধ বীরবর আপন রথ রণদূম্মদ 

কারয়া স্বয়ং সে বাঁরবরের সারথ্যাক্রয়া 
নব্্বাহ কারতে লাগিলেন। রথ আতি শীঘ্র 
বীরকেশরী হেক্উরের রথের নিকট উপাস্থত 
হইল, এবং রণদুম্মদ দ্যোমদ কৃতান্তদণ্ড- 
স্বরৃপ দণন্ডাঘাতে ট্রয়রাজকুলের নিত্য ভরসা- 
স্বরূপ ভাস্বর-ীকরীটী হেক্টরের সারাঁথকে 
মরণপথের পাঁথক কাঁরলেন। আতত্বরায় আর 
এক জন সারাথ রাজকুমারের রথারোহণ 
কাঁরলে, বীরকেশরা ক্ষুপর ও রোষান্বিত চিত্তে 

| জলদপ্রতিম-স্বনে ঘোরনাদ করিয়া উঠিলেন। 
| এবং তদ্দশ্ডে কাঁলশানক্ষেপী কুলিশী 

বজ্বাঘাতে রণকোঁবদ দ্যোমদের অশবদলকে 
। ভয়াতুর করিলেন। আশুগঁতি অশবদল সভয়ে 

এবং মহাতঙ্কে বৃদ্ধ 
নিরিহ লেনে 

সকন্দরানাক্ষপ্ত শরে গাঁতহণীন হওয়াতে অশ*বরাশ্ম তাঁহার হস্ত হইতে চ্যুত হইল। 
পলায়ন কাঁরতে সক্ষম হইলেন না। দরে তখন "তান গচ্গদ বচনে কাঁহলেন, হে 



হেক্টর-বধ 

দ্যোমদ্! তুমি কি দোখতে পাইতেছ না, ; 
ষে বিশ্বাপতা দেবেন্দ্র এ দুদ্ধর্য ধন্বীকে 

৪২৯ 

। গ্রকৃদলের এ অবস্থা দোখয়া তোমার কি 
দয়ার লেশমান্র হয় না। জলরাজ বরুণ উত্তর 

অদ্য সমরে দ্া্নবার কাঁরতে অতাঁব ইচ্ছ্ক। । কাঁরলেন, হে ককর্শভাষিণী হারা! তুমি ও 
অতএব ইহার সহিত এ সমরে রণরঙ্গে 
প্রবাত্ত মাতচ্ছন্ন মান্র। দ্যোমদ কাঁহলেন, হে ; 
তাত, এ সত্য কথা বটে; কিন্তু পলায়ন সাধন 
দবারা এ দুরন্ত হেক্টরের আত্ম-লাঘা বৃদ্ধি 
করা কোন মতেই আমার মনোনীত নহে। 
ব্দ্ধবর উত্তর কাঁরলেন, হে দ্যোমদ্! তোমার | 
এ ক কথা! তোমার পরাক্রম পরকুলে সব্্ব . 
বাদত; যদ্যাপ হেক্টর তোমাকে ভীরু | 
ভাবিয়া হেয় জ্ঞান করে, তবে ট্রয় নগরে 
তোমার হস্তে বীরবৃন্দের বিধবা গাহণশীদলকে . 
দেখিলে তাহার সে ভ্রান্ত দূরীভূত হইধে। 

এই কাহিয়া বৃদ্ধ রথী শাবরাভমুখে রথ 
পাঁরচালিত কাঁরতে লাগিলেন। হেকটর : 
গম্ভীর নিনাদে কহিলেন, হে দ্যোমদ্! তুমি 
ক এক জন ভার কুলবালার ন্যায় বীরব্রতে 
ব্রতী হইতে চাহ নাঃ হে বলাজ্যেন্ঠ! 
কি তোমার রণরূতের প্রতিষ্ঠা! বীরবরের এই 

গঙ্জনে এবং সৌদামনীর আবরত স্ফুরণে 
ভীত হইয়া সে আশা পারত্যাগ কারলেন। 
বীরে*বর হেক্টর উচ্চৈঃস্বরে কাঁহলেন, হে 
ট্য়স্থ বীরবৃন্দ! আইস! আমরা স্বসাহসে 
গ্রীকদলের রচিত প্রাচীর আক্রমণ কার, আর 
মূঢদিগকে দেখাই, যে আমাদগের দর্নিবার্যা । 
বীরবীর্যা ওরূপ অবরোধে রুদ্ধ হইবার নহে, 
আর আমাঁদগের বায়ুপদ অশ্বাবলী ওরুপ . 
পাঁরখা আত সহজে লম্ফ দিয়া উল্লঙ্ঘন কাঁরতে : 
পারে। চল. আমরা ত্বরায় যাই। আমার বড 
ইচ্ছা যে এ স্বর্ণফলক, যাহার খ্যাতি 
জগজ্জনাবাঁদতা, তাহা কাড়িয়া লই: ও রণ- 
দুম্মদ দ্যোমিদের বিশ্বকম্মার বিনিম্মিত 
কবচও আত্মসাং কার। হেক্টরের এই প্রলম্ভ 
বাক্যে ভগবতাঁ হাীরী সরোষে যেন সংহাসনো 
পার কম্পমানা হইয়া উঠিলেন। মহাঁগার 
অলিমৃপুষও সে আকাস্মক চালনায় থর থর 
কারয়া অধীর হইয়া উাঁঠল। দেবরাণী সক্লোধে 
নীরেশ পশ্বেদন্কে সম্বোধন করিয়া কাঁহলেন, 
হে মহাকায় ভূকম্পকারী জলদলপাতি। 

৷ সাহসাঁগ্ন 

গ্রীক যোধদল! 
এই 

। কি কাহলে? আম কি দেবকুলেন্দ্রের সাহত 
দ্বন্দ্ব কারতে সক্ষম? 

দেবদেবীতে এইরূপ কথোপকথন হইতেছে, 
এমন সময়ে ট্রয়দলস্থ অ*্বাবলী ও ফলকধারী- 
দলে সেনানী স্কন্দরূপী আরন্দম হেক্টর 

 প্রাচীররূপ অবরোধ ভেদ কাঁিয়া গ্রক্সৈন্যের 
শাবরাবলীতে ও তীঁন্নকটস্থ সাগরযানসমূহে 
হৃহুঙগ্কার নিনাদে আগ্ন প্রদান কারতে 
উদ্যত হইলেন। এ দুর্ঘটনা দেখিয়া গ্রীক্- 
দলহতোষিণণী বিশালনয়নী দেবী হরণ 

' রাজচক্রবন্তররঁ আগেমেমূননের হদযে সহসা 
প্রজলিত কাঁরয়া 'দিলেন। 

সৈন্যাধ্যক্ষ মহোদয় এক প্োতের উচ্চ চূড়ায় 
দাঁড়াইয়া গম্ভণর স্বরে কাঁইতে লাগলেন, হে 

এ কি লঙ্জার বিষয়! 
তোমাদের বীরতা কি কেবল তোমাদের মধ্যেই 

 দেদীপ্যমান। তোমরা কি হেক্টরকে একলা 
কথা শুনিয়া রণদুম্মদ দ্যোমদ্ রণেচ্ছুক ! দেখিয়া, রণপরাঙ্মুখ হইতে চাহ । হে প্রজাপাঁত 
হইয়া ফিরতে চাঁহলেন; কিন্তু ঘন ঘনঘটার | দেবকুলেন্দ্র! আপনার চিরসেবায় ক আমার 

| 

এই ফল লাভ হইল! এরুপ লজ্জার্প 
[তিমিরে কোন দেশে কোন রাজার কোন কালে 

। গৌরবরাব ম্লান হইয়াছে। হে িতঃ! তুমি 
। অদ্য এ সেনাকে এ বিষম বিপদ্ হইতে মব্ত 
। কর! রাজচক্রবত্তরঁর এতাদ্শ করুণারসান্বিত 
৷ স্তুতিবাক্যে দেবকুলপাঁতির হৃদয়ে করুণারসের 
৷ সণ্টার হইল। রাজহদয় শান্তকরণ-বাসনায় 

। দেবরাজ পাক্ষরাজ গরুড়কে একট মগশাবক 
কলম দ্বারা আকুমণ করাইয়া খমুখে উড়াইলেন। 
এই সলক্ষণ লক্ষ্য কাঁরয়া গ্রনকযোধসকল 
বীরপরাক্রমে হূহ,৬কার ধান করতঃ আক্লামত 
_রিপুদলের সহিত যুঝিতে আরম্ভ কারলেন। 

। শায়ী হইল। 
: 
| 
বাহুবলে গ্রীক্সৈন্যমণ্ডলী চতীদ্রকে লন্ড- 
ভন্ড হইতে লাগিল। বঈরকেশরণী সব্বভুকের 

ন্যায় সব্বব্যাপী হইলেন। 
শ্বেতভুজা দেবী হশরী "প্রয়পক্ষের এ 

দুর্গাতিতে * নিতান্ত কাতরা হইয়া দেবী 
। আথেনীকে কহিতে লাগিলেন, হে সখি! হে 



৪৭৭ মধনসন্দন রচনাবল | 

দেবকুলেন্্রদহিতে! আমরা কি গ্রীকৃদলকে | আগেমেমূনন্ বারচক্রবত্তা আঁকলাসের 
এ বিপজ্জাল হইতে মুন্ত কারতে যথার্থই | রোষাশ্ন নিব্বাণ না করে, তত দিন ভাস্বর- 
অশন্ত হইলাম। এ দেখ, িপুকুলান্ত দদ্্দান্ত : কিরটী হেক্টরের নাশক পরাকুমে গ্রীক্- 

দলের এই আনিব্বচনীয় দুর্ঘটনা ঘটবে। হেক্টর এক শরে অদ্য গ্রীকৃদলের সব্বনাশ 
কারল। দেবী আথেনশ উত্তারলেন, এ ত বড় 
আশ্চর্যের বিষয়, যদ্যাপ আমার তা দেব- 
পাত ও দুরাত্মার সহায় না হইতেন, তবে ও 
এতক্ষণ কোথায় থাকিত! কন্তু আইস! 
তোমার রথে তোমার বায়ুগাত অশ্ব যোজনা 
কর! আম ক্ষণমধ্যে দেবধামে প্রবেশ করিয়া 
রণবেশ ধারণ কারয়া আস। দোঁখ, রণক্ষেত্রে 
আমাকে দেখিয়া ভাস্বরাঁকরাঁটী প্রয়ামপত্রের 
হৃদয়ে ক আনন্দভাবের আঁখর্ভাব হয়। 
ভগবতী হশীরী মনোরঙ্গে ত্বারতগাততে 
আপন তুরঙ্গম-অঙ্গ রণপারচ্ছদে আচ্ছাঁদত 
কারলেন। 

দেবী আথেনী আপন নিত্য অতীব | 
মনোরম বসন পারত্যাগ কাঁরয়া কবচাঁদ রণ- 
ভূষণে বিভষত হইয়া আগ্নেয় রথে আরোহণ 
কাঁরলেন। যে ভীষণ শৃল দ্বারা দেবী রোষ- 
পরবশা হইয়া মহা মহা অক্ষৌহিণীকে রণ- 
ক্ষেত্রে এক মৃহূর্তে ক্ষত বিক্ষত করেন, সেই ; 
ভয়গর্ভ শূল দেবীর হস্তে শোভতে লাগল, 

৷ সংবরণ কারলেন। 

অমরাবতাঁতে এইরূপ কথোপকথন হইতেছে, 
এমন সময়ে দননাথ জলন্মথের নীল জলে 
যেন নিমগ্ন হইয়া আপন কাণ্চন কিরণজাল 

রজনণ সমাগমে গ্রীক্দল 
আনন্দসাগতর ভাসিলেন। কিন্তু দ্রয়স্থ বর- 
বরেরা অসন্তুষ্টচত্তে রণকারে পরাগ্মূখ 
হইলেন। ভমশূলপাঁণ হেক্টর উৈঃস্বরে 
কাহলেন, হে বীরবৃন্দ। ভাবয়াছলাম, যে 
অদ্য রণে গ্রীকদলের গৌরবরাবকে চির রাহ- 
গ্রাঙ্গে নিপতিত কারব: কিন্তু দুভাগ্যক্রমে 
শবরামদাঁয়নণী 'িনশাদেবী, দেখ, আসিয়া 
উপাস্থত হইলেন, সুতরাং আমাদিগের এক্ষণে 
[বরামলাভেই প্রবৃত্ত হওয়া উঁচত। কিন্তু 
অদ্য এই স্থলেই আমাদের অবাস্থাত। কেহ 
কেহ নগর হইতে সুখাদ্য পিম্টকাদ দ্রব্য ও 
সুপেয় সুরাদি পানীয় দ্রব্য আনয়ন কর, এবং 

। নগরবাসী জনগণকে সাবধানে রজনীযোগে 

| 
নগর রক্ষার্থে কহ, এবং বাজীরাজনীর রথবন্ধন 

নব্বন্ধন কর, এবং তাহাঁদগের খাদ্য দ্রব্য 
শবেততুগা দেবী হাঁরী সারধাকরষে নিয্তা | সকল তাহাদিগকে প্রদান কর, দোখ, কোন 
হইলেন। অমরাবতীর কনক-তোরণ আপনা 
আপাঁন সহজে খুঁলিল। নভোমণ্ডলে ভীষণ 

স্বনে ব্যোমযান ভূতলাভমূখে ধাইতেছে এমন 
সময়ে ঈড়া নামক শঙ্গধরের তুঙ্গতম শৃঙ্গ 
হইতে মহাদেব দেবীদ্বয়কে দৌখয়া আতিরোষে 

হে হৈমবতা দেবদূতি! আতিশশঘ এ দুটা 

ফিরিয়া যাইতে কহ। নচেং আমি এই দণ্ডে 
প্রচন্ড আঘাতে উহাঁদিগের রথ চূর্ণ কারয়া 

গ্রীকযোধ আগামী কল্য আমাঁদগের পরাকুম 
হইতে নজ্কাঁত পায়। 

বীরবরের এই বাক্যে ট্রয়স্থ যোধাঁনকর 
' মহানন্দে িংহনাদ কাঁরল। এবং ' তাঁহার 
' বাক্যানুসারে কর্ম কারল। আঁগ্নকুণ্ড 
। জবালাইয়া রণীগণ রণসাজে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া 
 রণভূমিতে বাঁসল. যেমন অন্রশূন্য নভোমন্ডলে 

অমরাবতাতে : 

দব! এবং বাজীব্রজকে খঞ্জ কারয়া ফোলব। ! 
দেবদূতী দেবাদেশে বাত্যাগাততে চঁললেন। 

নক্ষত্রমণ্ডলী নক্ষত্ররাজের চতুষ্পার্রবে দেদীপ্য- 
মান হওতঃ তুঙ্গশৃঙ্গ শৈলসকল ও দৃরাস্থত 
বন উপবন আলোক বর্ষণে দৃশ্যমান করায়, 
এবং মেষপালদলের আনন্দ উৎপাদন করে, 

' সেইরূপ গ্রীকাঁশাবর ও স্কন্দস্ নদস্োতের 
 মধাস্থলে ট্রয়দলস্থ অশ্নিকুণ্ডসমূহ শোভিতে এবং দেবীদ্বয়কে অমরাবতশতে 'ফিরাইয়া 

দিলেন। কতক্ষণ পরে দেবকুলেন্দ্র আপন 
সূচক্র ও সুন্দর স্যন্দনে আলম্পৃষের শির- 
স্থিত নিত্যানন্দ ভবনে পুনরাগমন কাঁরলেন। 
এবং আপনার উগ্রচণ্ডা পত্রী দেৰী হশীরীকে 

লাঁগল। এক সহস্র আগ্নকুণ্ড জবালল। প্রাত 
' কুণ্ডের চতুষ্পাশ্রবে পণ্টাশং রণাবশারদ রণী 
বিরাজ কারতে লাঁগলেন। রণীষৃথের 
 সম্লিধানে অশ্বাবলণী ধবল যব ভক্ষণ কাঁরতে 

কাঁহলেন, যত 'দিন পর্যন্ত রাজচক্রবত্র্ঁ | লাগল, এইর্পে সকল কনক-স্ংহাসনাসীনা 



হেক্টর-বধ 

উষার অপেক্ষায় সে রণক্ষেত্রে অপেক্ষা কারতে 

লাগলেন। 

পণ্টম পরিচ্ছেদ”, 

রাজকুলেন্দ্র বদ্ধ "প্রয়ামূনন্দন আঁরন্দম 
হেক্টর এইরূপ" স্ববলদলে রণক্ষেত্রে অবাঁস্থাত 
কাঁরতে লাগিলেন। গ্রশক্শাঁবরে এক মহাতঙ্ক 
উপাঁস্থত হইল। অনেকানেক বলীগণ সভয়ে 
পলায়ন-তৎপর হইল । সৈন্যের এরুপ সাহস- 
শন্যতায় নেতা মহোদয়েরা ব্যাকুলাচত্ত হইয়া 
উঠিলেন। যেমন দুই বিপরীত কোণ হইতে 
বেগবান্ বায়ু বাহতে আরম্ভ কাঁরলে মকর 
ও মীনাকর সাগরে জলরাঁশ অশান্ভভাবে 
স্ফুরিত থাকে, গ্রীকসেনাপাতিদলের মনও 
সেইরূপ বিকল ও িহবল হইয়া উঠিল। 

রাজচক্রবত্তর্ঁ আগেমেমূনন্ অতাঁব ব্যাঁথত 
হৃদয়ে ইতস্ততঃ পাঁরভ্রমণ কারতে লাগলেন। 
এবং রাজবন্দীবৃন্দকে আত মৃদুস্বরে নেতৃ- 
বৃন্দকে সভামণন্ডপে আহ্বান কারতে আজ্ঞা 

কারলেন। সভা হইল, রাজচক্রবর্তা জলপর্ণ 
প্রশ্রবণের ন্যায় অনর্গল অশ্রুবিন্দ নিপাত ও 
দীর্ঘনিশবাস পাঁরত্যাগ করতঃ কাঁহলেন, হে 
বান্ধবদল, হে গ্রীক্কুলনাশক, হে অধিপাঁত- 
গণ। দেখ. নিদ্দয় দেবকুলাঁপতা অদ্য আমাকে 
কি বিপজ্জালে পাঁরবেন্টিত করিয়াছে"। 
যান্রাকালে তান আমাকে যে আশা ভরসা 
দয়াঁছলেন, তাহা ফলবতণী কারিতে, বোধ হয়, 
তিনি নিতান্ত আনচ্ছুক। হায়! আমরা কেবল 
বিফলে বহ প্রাণ হারাইবার জন্য এ কুদেশে 
কুলণ্নে আঁসয়াছলাম! এক্ষণে চল, আমরা 
দুর জন্ম-ভূমিতে ফিরিয়া যাই! এ মহানগর 
ট্রয় পরাভূত করা আমাদের ভাগ্যে নাই। রাজ- 
চক্তবত্তর্দর এই বাক্যে গ্রণকৃদল স্বশোকে যেন 
অবাক্ হইয়া রাহল। কতক্ষণ পরে রণদুম্্মদ 
দ্যোমদ উঠিয়া কাঁহতে লাগলেন, হে রাজ- 
চক্রবর্তঁ সৈন্যাধ্যক্ষ মহোদয়! আমি যাহা 
কাহতে বাঞ্চা কার, সে লাঞ্চনা-ীন্ততে আপাঁন 
বিরন্ত হইবেন না। দেবকুলাপতার ভয়ে আমরা 
সকলেই তোমার অধান বাঁট: কিন্তু এরুপ 

৪২৩ 

পদপ্রাতষ্ঠিত ব্যান্তর উপযুস্ত পরাক্রম তোমাতে 
নাই। তুমি এ কি কাহতেছঃ বাীরযোন 
হেলাসের পূন্র গোত্র কি এতাদৃশ বীর্যাবহশীন, 
যে তাহারা স্বদেশে ফারিয়া যাইবে । যাঁদ 
তোমার এমত ইচ্ছা হয়, তবে তুমি প্রস্থান 
কর। তোমার এ পথ তোমার সম্মুখে প্রীতি- 
বন্ধকাবহীন। আর কেহই এরুপ কাঁরতে 
বাসনা করে না। আর কেহই ভ্রাসে পরবশ 
হইয়া এর্প বাসনা করে না। রণাঁবশারদ 
দ্যোমদের এ কথায় সকলে প্রশংসা কারলেন। 
বিজ্ঞবর নেস্তর কাঁহলেন, হে দ্যোমদ্! তুম 
যথার্থ কহিয়াছ! এ দেশ পারত্যাগ করা কোন 
মতেই যান্তীসদ্ধ নহে। কিন্তু এ স্থলে এ 
[বিষয়ের আন্দোলন করাও অনুচিত, অতএব 
হে রাজচক্রবর্তঁ! তম প্রধান প্রধান নেতা 
মহোদয়গণকে আপন শাঁবরে আহবান কর, 
এবং তদগ্রে কতিপয় রণকৌবদ বাহুবলশালশ 
বীরদলকে পাঁরখার সাল্নকটে এ শাঁবরের রক্ষা 
কার্ষ্যে প্রেরণ কর। বিজ্ঞবরের এ আজ্ঞা রাজা 
শরোধার্যা কারিলেন। রাজাঁশাবরে প্রথমে 
লোকনাথ দলের পাঁরতোষার্থে উপাদেয় ভোজন 
পান সামগ্রী দাসদলে আনয়ন করাইলেন। 
ভোজন পানে ক্ষুধা ও তৃষ্ণা নিবারত হইলে, 
বদ্ধ নেস্তর কাঁহতে লাগিলেন, হে রাজ- 
চক্তবর্তাঁ। আমি যাহা কাঁহতেছে, আপাঁন 
তাহা বিশেষ মনোযোগ কাঁরয়া শ্রবণ করুন। 
আমার িববেচনায় বীরকেশরী আফকিলীসের 
সাঁহঙড কলহ করা আপনার অতীব অন্যায় 
হইয়াছ, কেন না, আপাঁন 'বলক্ষণ জানবেন 
যে, বীরকুলহ্র্যাক্ষের বাহ্বলস্বরূপ আবৃতি 
ব্যতশত এমন কোন আবরণ নাই, যে তদ্্বারা 
আপনি এঁ ভাস্বর-কিরটী হেকউরের নাশক 
অস্ত্রাঘাত হইতে এ সৈন্যের রক্ষা কাঁরতে 
পারে”। বিজ্ঞবরের এই কথায় রাজচক্রবত্ত্ঁ 
কাঁহলেন, হে ভগবনৃ! হে তাত! আপাঁন 
যাহা কাঁহতেছেন, তাহা যথার্থ। কিন্তু আম 
রোষ-পরবশ হইয়া যে দুদ্কম্্ম কাঁরয়াছ, এই 
তাহার সমৃচিত দণ্ড বটে! এক্ষণে ভগ্ন 
প্রীত-শৃঙ্খল পুনর্ধন্ত কারতে আম সেই 
অস্প্টা কুমারী ব্রীধীশা স্ন্দরর সাঁহত 

১২ ইীলয়াডের নবম সর্গ («আকিলীসের নিকট দৌত্যঃ) এক দশম সর্গ (“রজনী সমাগমে”) মিলে 
এই পাঁরচ্ছদে স্থান পেয়েছে। 
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তাহাকে বিবিধ মহার্হ ধন দিতে প্রস্তুত ৷ 
আছি, এমন কি, যদ্যাপ ভগবান্ দেবকুল- 
পিতা আমাদিগকে রণজয়শী করেন, তাহা 

নান্দনীর মধ্যে যাহাকে ইচ্ছা করেন, তাহার 
সাহত বিনা পণে উহার পারণয়াক্রয়া সমাধা 
কারব। আর যৌতুকরূপে জনসমাকীর্ণ সপ্ত- 
থানি গ্রাম দিব। যে ব্যাস্ত সাধনা কারিলে 
বশবন্তঁ না হয়, সকলে তাহাকে ঘৃণা করে. 
এমন ক, কৃতান্ত দেব দেবকুলোদ্ভব হইয়াও 
এই দোষে 'নাঁখল জগল্মণ্ডলে ঘণাস্পদ 
হইয়াছেন। বীরকেশরীকে কাঁহও, যে এই । 
সকল দ্রব্জাত গ্রহণ কারয়া সে আমার : 
পুনরায় আজ্ঞাকারী হউক! আম এ সৈন্য- 
দলের অধ্যক্ষ এবং বয়সেও তাহার জ্যেম্ঠ! 

রাজবাক্যে বিজ্ঞবর নেস্তর মহা সন্তুষ্ট 
হইয়া কাঁহলেন, হে রাজকুলপাতি! এই তোমার 
উপয্স্ত কর্ম বটে! অতএব এই নেতৃদলের 
মধ্য হইতে কতিপয় বিজ্ঞতম জনকে এ 
স্বার্তা বহনার্থে বীরকেশরার 1শাঁবরে প্রেরণ 
কর। আমার বিবেচনায়, দেবাপ্রয় ফোনক্স, : 

কশোদরী ব্রীষীশার সাঁহত বহ্াঁবধ ধন দতে মহেচ্বাস আয়াস ও আভিজ্ঞক আঁদস্যসের 
সাহত হদত্যস্ ও উরুবাতীস্ দৃতদ্বয়কে এ 
কার্য সাধনার্থে প্রেরণ কাঁরলে ভাল হয়। 

কিন্তু যাত্রাগ্রে শান্তিজল ইহাদের উপারি 
সেচন কর, আর তোমরা সকলে মঙ্গলার্থে 

মঞ্লদাতা জুযসের সকাশে প্রার্থনা কর। 

পরে পণ্চ জন ধীরে ধীরে উচ্চ বাঁচিময় 
সাগরতটপথ দয়া বীরকেশরী আকলসের 
শিবিরাভমুখে চলিলেন. এবং বসূধাপরি- 
বেন্টত জলদলপতিকে মঙ্গলার্থে স্তুতি 
কারতে লাগলেন। বীরকেশরীর শাঁবর 
সন্নিধানে উপাস্থত হইয়া দেখিলেন যে তান ' 

। হে আঁদসৃযস্. আমি তোমাদিগের নিকট 
, আমার মনের কথা মুন্তকণ্ঠে ব্যস্ত করিব। সে 

কারতেছেন। সখা পান্নরুসূ 

এক স্নিম্মিত মধুরধবান বাঁণা সহকারে 
বীরকুলের কীর্ভ সংকর্তন করিয়া আপন 
চিত্তীবনোদন 
নীরবে সম্মুখে বাঁসয়া রাহয়াছেন। সব্বাগ্রে 
দেবোপম আঁদস্যাস শাবরদবারে উপনীত 
হইলেন। বীরকেশরী পণ জনের সহসা 
সন্দর্শনে চমতকৃত হইয়া আসন পাঁরত্যাগ 
করতঃ তাহাদিগের হস্ত আপন হঙ্কত দ্বারা 
স্পর্শ কাঁরয়া কাঁহলেন. হে বারেন্দ্রবর ! 

মধুসূদন রচনাবলণী 

| আসিতে আজ্ঞা হউক! এই কহিয়া বীর- 
৷ কেশরণ আঁতাঁথবর্গকে সুন্দরাসনে বসাইলেন। 
এবং পান্ররুস্কে কহিলেন, হে সখে! তুমি 
উত্তম পান্র দ্বারা উত্তম সুরা শীঘ্র আনয়ন 
কর। কেন না, অদ্য আমার এ বাসস্থলে 
আমার পরমাপ্রয় মহোদয়পাণ শুভাগমন 
কাঁরয়াছেন। বীর আঁতীথবর্গের আতিথ্য ক্রিয়া 
সূচারুরূপে সমাধা হইলে আদস্যস্ কহিতে 
লাগিলেন, কহ দেবপুস্ট ধন্বী, আমরা যে কি 
হেতু তোমার এ "শাবরে আগমন কারয়াছি, 
তাহার কারণ শ্রবণ কর। আমাঁদগের জাঁবন 
মরণ অধুনা তোমারি হস্তে । কেন না. এ 
দলের সঙ্কটকার হেক্টর স্ববলে আমাঁদগের 
শাবধ-সাল্নিকটে অবাস্থাতি কাঁরতেছে, এবং 
তাহার এই দঢ প্রাতিজ্ঞা যে, আমাঁদগের পোত 
সকল ভস্মসাৎ কারয়া আমাঁদগকে যমালয়ে 
প্রেরণ কারবে। অতএব তুমি মনোনিকৃন্তন- 

আমাঁদগকে রক্ষা কর। 
রাজচক্রবর্তঁ আগেমেমূনন্ তোমার সাহতি 

সন্ধি করিতে অতান্ত ব্যগ্র। এবং তোমাকে 

প্রস্তৃুত। এবং তাঁহার তিন লাবণ্যবতন 

দুহতার মধ্যে, যাহাকে তোমার ইচ্ছা, তাহার 

কিন্তু যদ্যপি, হে রিপুসূদ্ন, এ সকল বস্তু 
গ্রহণে তোমার রুচি না হয়, তথাচ রপু- 

পশীড়িত গ্রীকযোধদলের প্রাত তুমি দয়া কর। 
এবং তাহাঁদগের প্রাণদানে তাহাঁদগকে 
কৃতজ্ঞতা-পাশে আবদ্ধ কর। আর এই সুযোগে 
নিষ্ভর রপু হেকটরকেও ঘোর রণে বিনষ্ট 
কারয়া অক্ষয় যশঃ লাভ কর। 

বীরকেশরী আঁফকিলীস উত্তর করিলেন. 

কপট ব্ান্ত নরকদ্বার তুল্য আমার নিকট 
ঘৃণিত: যে তাহার মনঃভেদবাক্য রসনাকে 

। কাহতে দেয় না। এর্প ব্যান্ত নরাধম। রাজ- 
চক্রবর্ত আগেমেমননের সাহত আমার ভগ্ন 
প্রণয়শ্্খল আর কোন মতেই সুশৃঙ্খল হইতে 

পারে না। 
দেখ! যেমন 'বিহঙ্গ পক্ষাবহীন ও আত্ম- 



হেকটর-বধ 

রক্ষাক্ষম শিশু শাবকগুলির পালনার্থে বহু- 
বিধ আয়াস সহ্য করিয়া বহুবিধ খাদ্যদ্রব্য 
আনয়ন করে, আপন জাবনাশায় জলাঞ্জলি 
দিয়া তাহাঁদগের রক্ষণাবেক্ষণ করে, সেইরুপ 
আম এ সেনার 'হতার্থে কি না কারয়াছ: 

কত শত কৃতানুতসদৃশ 1রপুকুলান্তক 'রপুর 
সাঁহত ঘোরতর সমর করয়াছি। কিন্তু ইহাতে 
আমার কি ফণ্ল লাভ হইয়াছে । তোমরা সকলে 
্বস্থানে ফিরিয়া যাও। কল্য আম সাগরপথে 
স্বজল্মভূমিতে ফারিয়া যাইব। 
বীরকেশরীর এই নিষ্ঠুর বাক্যে মৃগ্ধাঁচত্ত 

হইয়া তাঁহাকে 'বাঁবধ প্রবোধবাক্যে সাধিলেন। 
কিন্তু তাঁহাঁদগের যত্র অকম্মণ্য ও বিফল 
হইল। বীরকেশরী আঁকলীসের হদরকুণ্ডে 
প্রচন্ড রোষাশ্ন পূর্ববং জবলিত রহিল। 
দূত মহোদয়েরা বিষ বদনে রাজাশাবরে 
প্রত্যাগমন কাঁরলে রাজচক্বন্তরঁ জিজ্ঞাসা 
কারলেন, হে প্রশংসাভাজন আঁদস্যসৃ! হে, 
গ্রীকৃকুলের গৌরব! কি সংবাদ। তোমরা ক ' 
কৃতকার্য্য হইয়াছ। আঁদস্যস উত্তর করিলেন. 
মহারাজ! বীরকেশরী আফকিলীস্ এ সেনার 
হিতার্থে রণ কারতে নিতান্ত অনাভলাষুক। 
কল্য প্রত্যষে তান সাগরপথে স্বদেশে 
1ফাঁরয়া যাইবেন। এ কুসংবাদে রাজচক্রবন্তীঁকে 
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নদ্রাদেবীর উৎসঙ্গ প্রদেশে বিরাম লাভ 

লোকপাল মহোদয় দেবীপ্রসাদে বণ্চিত 
হইলেন। যেমন, সূকেশা দেবী হশরীর 
প্রাণেশ দেবকূলপাতি যংকালে আসার, কি 
শিলা. কি তুষারবষণেচ্ছুক হন, বাত্যারচ্ভে 
আকাশমন্ডল এক প্রকার ভৈরব রবে পারপূর্ণ 
হয়, অথবা যেমন, কোন দেশে রণরূপ রাক্ষস 
রণকুলের গ্রাসাভিপ্রায়ে আপন বিকট মূখ 
ব্যাদান কারবার অগ্রে এক প্রকার ভয়াবহ শব্দ 
সে দেশে সন্তারত হয়, সেইরূপ রাজ- 
শয়নাগার মহারাজের হাহাকারপূর্র্বক 
আর্তনাদে ও দীর্ঘনশ্বাসে পৃঁরয়া উঠিল। 
যত বার তিনি রপক্ষেব্রৃত্র্ঁ বিপক্ষ পক্ষের 
প্রাত দৃষ্ট 'নক্ষেপ কাঁরলেন, আঁণ্নকুণ্ড- 
মণ্ডলীর একত্র সংগৃহাঁত অংশুরাঁশি দর্শনে 
তাঁহার দর্শনোন্দ্রুয় অন্ধ হইয়া উঠল। 
 অনিলানশত মুরলী ও বেণ প্রভাতি অন্যান্য 
বিবিধ সঙ্গীতযন্তের সূমধূর বিশুদ্ধ 

' তানলয়ে 'মাশ্রত কোলাহল ধবাঁনতে শ্রবণালয় 

নিতান্ত কাতর ও উল্মনা দোখয়া রণদুমর্মদ ' 
দ্যোমদ কাঁহলেন, মহারাজ, এ দ,রন্ত 

প্রগল্ভন মূঢ়ের নিকট আপনার দূত প্রেরণ , 
করা অতীব আশ্চর্য্য হইয়াছে। কেন না. 
আপনার িনবতভাবে তাহার আত্মশলাঘা শত 
গুণে বাদ্ধি পাইয়াছে, তাহার যাহা সে তাহাই 
করুক। হয় ত. কালে দেবতা তাহাকে 
রণোংসুক কিবেন। এক্ষণে আমাদের 
সকলের বিশ্রাম লাভ করা আবশ্যক। প্রত্যষে 
হৈমবতীঁ উষা সন্দর্শন দিলে তুমি আপনি ' 
পদাতিক ও বাজনীরাজী ও রথগ্রামে পাঁর- 
বোন্টত হইয়া সমরক্ষেত্রে বীরবর্য্ে কার্য্য । 

' দুদ্দশাজনিত ব্যাকুলতায় নিদ্রা পাঁরহরণ 
! কাঁরয়া শয্যা ত্যাগ করিলেন, এবং রণের বেশ 

পরে সকলে বিন্যাস কাঁরয়া স্বীয় রাজভ্রাতার 

সমাধা কর। দেখ, ভাগ্যদেবী দিক করেন। 
রণাবশারদ দ্যোমিদের এতাদৃশী মল্তণা নেতৃ- 
গোন্রে প্রশংসনীয় হইল। 

যেন অবরুদ্ধ হইয়া উঠিল। যত বার তান 

তাহাঁদগের নিরানন্দ অবস্থায় তান আক্ষেপ 
ও রোষে কেশ 'ছশড়তে লাগলেন। কতক্ষণ 

গরে যে শয্যাক্ষেত্র দুর্ভাবনারূপ কৃষীবল 
তশক্ষ[ কণ্টকময় কাঁরয়াছল, সে শয্যা 
পারত্যাগ কাঁরয়া মহারাজ গান্রোথান 
করিলেন। 

প্রথমে বক্ষদেশ সূুবর্ণকবচে আবৃত 
কারলেন। পরে পদযূগে সুন্দর পাদুকাদ্বয় 
বাঁধলেন। এবং পৃজ্ঞজদেশে এক প্রশস্ত 
পিঙ্গঙ্জবর্ণ িংহচর্্ম ধারণ করিয়া দক্ষিণ 

' হস্তে স্বীয় সদীর্ঘ শুল লইলেন ৷ স্কল্দাপ্রিয় 

বীরকেশরী মাঁনল্যসও স্বাশাবরে সৈন্যের 

গান্রোখান করতঃ যে যাহার 'শাবরে 'বরাম ! 'শাবরাভমূখে যান্তরা করতেছেন, এমত সময়ে 
| পাঁথমধ্যে, রথী্বয়ের সমাগমন হইল । কাঁনম্ঠ 

অন্যান্য নেতৃবৃন্দ স্ব স্ব শাবরে স্বচ্ছন্দে | কহিলেন, হে বন্দনীয়! আপাঁন ক 'নামিস্ত 
লাভার্থে গমন কাঁরলেন। 
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এ সময়ে এ পারচ্ছদে শয্যা পাঁরত্যাগ 
কাঁরয়াছেন, আপনার কি এই ইচ্ছা যে রিপু- 
দলে কোন গপ্তচরকে গুপ্তভাবে প্রেরণ 
করেন! এ ঘোর 'তমিরময় রজননযোগে 
এ অসাধ্য অভণ৭স্ট 1সাঁদ্ধ কাঁরতে কাহার সাধ্য 
হইবে। 

রাজচক্রবন্ত উত্তর করিলেন, হে ভ্রাতঃ! 
আম সুমন্তণার্থে বজ্ঞবর তাত নেস্তরের 
[শাবিরে যাত্রা কারতোছ। আমার বিলক্ষণ বোধ 
হইতেছে যে দেবকুলপাঁত 'প্রয়ামনন্দন 
আঁরন্দম হেক্টরের নিতান্ত পক্ষ হইয়াছেন। 
নতুবা কোন একেশবর নরযোন বলী এরুপ 
অদ্ভূত কর্ম্ম কাঁরতে পারে ? মনে কারয়া দেখ, 
গত দিবসে এ দূুদ্দান্ত অশান্ত ব্যান্তাঁক না 
কাঁরয়াছল। গ্রধকসেনার স্মৃতিপথ হইতে 
ইহার আঁদ্বতশয় পরাক্রমের উত্তাপ ক শীঘ্ব 
দূরীকৃত হইবে। হে দেবপুস্ট ভ্রাতঃ! 
রিপুকুলন্রাস আয়াস্ ও অন্যান্য সুহজ্জনকে 
শগয়া ডাঁকয়া আন। আম 'বজ্ঞবর তাত 
নেস্তরের সাল্নকটে যাই। মহারাজ এইরূপে 
প্রয় ভ্রাতার 'নকট বদায় লইয়া 'বিজ্ঞবর 
নেস্তরের শাবরে প্রবেশপূব্বক দোঁখলেন, 
প্রাচীন রণাঁসংহ কোমল শয্যাশায়ী হইয়া 
রাঁহয়াছেন। একখানি ফলক দুইটা শৃূল এবং 
ভাস্বর শির্ক, এই সকল বাঁচ্র পারচ্ছদ 
[নিকটে শোভিতেছে। মহারাজের পদধদরানতে 
নদ্রা ভঙ্গ হইলে, বদ্ধ যোধপাতি কাঁহলেন, 
তুম, এ ঘোর অন্ধকার রান্রকালে নিদ্রা 
পারহার কারয়া, আমার এ শয়নমান্দরে সহসা 
উপাস্থত হইলে কেন। কারণ কহ! নতুবা 
নীরবে আমার নিকটবত্তরঁ হইলে তোমার 
আর নিস্তার থাকিবে না, তম কি চাহ। দেখ, 
যাঁদ স্বরসংযোগে তোমাকে 'চানিতে পাঁর। 

বংশের অবতংস! আম সেই হতভাগা 
আগেমেমনন্! যাহাকে দেবরাজ দুস্তর 
শাবপদাণবে মগ্ন কাঁরয়াছেন। এ দুরবস্থা 
হইতে যে আম কি প্রকারে নিষ্কৃতি পাই, এই 
সম্পর্কে তোমার পরামর্শাঁভলাষে এরূপ স্থানে 
আঁসয়াছ। আম দূর্ভাবনায় একেবারে যেন 
জীবল্মত ও হতজ্ঞান। হে তাত! ভ্দখ, রণ- 

মধুসূদন রচনাবলী 

থানা দয়া রহিয়াছে। কে জানে, তাহার 
কৌশলে অদ্য নিশাকালে আমার কি আনস্ট 
ঘটে। বিজ্ঞবর সস্নেহ বচনে কাঁহলেন, 
বংস আগেমেমননৃ! আমার বিবেচনায় 
প্রিদশাধিপৃতি হেক্টরকে এত দূর আমাদের 
অপকার করিতে দিবেন না কিন্তু চল, 
আমরা উভয়ে অন্যান্য নেতৃবৃন্দের সহিত এ 
বিষয়ের পরামর্শ কারগে। আমরা যে বিষম 
[বিপজ্জালে বোষ্টত, তাহার কোনই সন্দেহ 
নাই। এই কাহয়া বৃদ্ধবর আস্তে ব্যস্তে 
রণশস্ব ধারণ কাঁরয়া রাজচক্রবত্তর্র সাঁহত 
দেবোপম জ্ঞানী আদস্যসের শাবরে গমন 
কারলেন। আঁদস্যস আতিশীঘ্র বীরদ্বয়ের 
আহ্বাঞ্টন শাবরের বাহর্গত হইলেন। পরে 
[তিন জনে একন্রে রণদূম্দ দ্যোমদের শাঁবর- 
সান্কটে দোখলেন যে, বীরকেশরী রণসজ্জায় 
নিদ্রা যাইতেছেন। তাঁহার চতুষ্পার্রে শৃলী- 
দলের চ্যুত শুলাগ্র বিদ্যুতের ন্যায় চকমক্ 
কারতেছে! প্রাচীন রণাঁসংহ পদস্পর্শনে সুপ্ত 
রথীর নদ্রাভঙ্গ কাঁরয়া কাঁহলেন, হে 
দ্যোমদ্! এ কাল নিশাকালে কি তোমার 
সদৃশ বীর পুরুষের এরূপ শয়ন উঁচত। 
রণবিশারদ দ্যোমদ্ চাকিত হইয়া গাল্লোথান 
কারয়া কাহলেন, হে বৃদ্ধ! তোমার সদৃশ 
ক্লান্তিশুন্য জন কি আর আছে! এ সৈন্যে ি 
কোন যুবক পুরুষ নাই, যে সে তোমাকে 
বিরাম সাধনে অবকাশ দান করে। এই কাহিয়া 
চারি জন প্রহরীঁদগের দিকে চলিলেন। যেমন 
বন্য পশুময় বনের নিকটে মাংসাহারী পশু 
গণের দুরস্থিত ঘোর নিনাদ শ্রবণে সতর্ক 
হইয়া মেষপালদলেরা স্ব স্ব মেষপালের 
রক্ষার্থে বিরামদায়নী নিদ্রায় জলাঞ্জল দয়া 
অস্ত হস্তে জাগয়া থাকে. বারবরেরা 
দেখলেন, যে প্রহরীদল আঁবকল সেইর্প 
রাহয়াছে। বৃদ্ধবর সন্তোষোন্তি ও সাহসোত্তেজক 
বচনে কাঁহলেন, হে বংসদল! প্রহরীকার্যয 
সমাধা করিতে হইলে বীর বীর্যাশালী জন- 
গণের এইরূপই উঁচত। অতএব তোমরাই 
ধন্য! এই কাহয়া বীরবরেরা পাঁরখা পার 
হইয়া এক শবশুন্য স্থলে বাঁসয়া নিভৃতে নানা 
উপায় উদ্ভাবন কাঁরতে লাঁগলেন। 

বিজ্ঞবর নেস্তর কাঁহলেন, আমাদের মধ্যে 
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এমত সাহাসক ব্যান্ত কে অছে, যে সে চরের আভমূখে উদ্ধ্শিবাসে প্রাণপণে 
গুপ্তচর-কার্যযে কৃতকার্যয হইতে পারে। 
রণাঁবশারদ দ্যোমিদ্ কাঁহলেন, আমার সাহস- 
পূর্ণ হৃদয় এ কঠিন কর্মে আমাকে উৎসাহ 
প্রদান করে, তবে যাঁদ আম কোন একজন 
সঙ্গী পাই, ত্বাহা হইলে, মনোরজ্গের আরও 
বাদ্ধ হয়। বীরবরের এই কথা শুনিয়া 
অনেকেই তাঁহার সঙ্গে যাইবার প্রসঙ্গ 
কারলেন, কিন্তু তান কেবল 'বাঁবধ কৌশলী 
আদস্যস্কে সহচর কাঁরতে ইচ্ছা প্রকাশ 
করিলেন। বারদ্বয় ছদ্মবেশ ধাঁরলেন। এবং 
অতি তীক্ষ£ অস্ত সকল দেহাচ্ছাদন-বস্বে 
গোপনে সঙ্গে লইলেন। উভয়ে যাত্রা কার- 
তেছেন, এমত সময়ে দেবী আথেনী ক্য়্পথে 
একট বক পক্ষী উড়াইলেন। সতরাং ঘোর 
তামিরযোগে বীরযূগল সেই শুভ শকুন 
দেখতে পাইলেন না। তথাচ পক্ষপাঁরচালনার 
শব্দে দেবীদত্ত সূলক্ষণ তাঁহাঁদগের বোধগম্য 
হইল। মহাদেবীর 'বাঁবধ স্তুতি করণান্তে 
[সংহদ্বয় সে ঘোর অন্ধকারময় রজনীযোগে 
শবরাশ, ভগ্ন অস্ত্রস্তূপ ও কৃষ্ণবর্ণ শোঁণত- 
স্রোতের মধ্য দিয়া নিভয় হৃদয়ে রিপুদলাভি- 
মূখে নীরবে চাললেন। 
কতক্ষণ পরে দেবাকাতি আদস্যস্ কিং 

অগ্রসর হইয়া সহচরকে আত মনদুস্বরে 
কাহলেন, সথে দ্যোমদ! বোধ হয়, যেন কোন 
একজন আঁরপক্ষের শাবরদেশ হইতে এ দিকে 
আসতেছে । আম এক আগন্তুক জনের পদ- 
ধ্বান শ্বানতে পাইতোছ। কিন্তু এ কি কোন 
গুপ্তচর, না তস্কর মৃতদেহ হইতে বস্ত্াদ 
চর করণাভিলাষে আসতেছে, এ নির্ণয় করা 
দু্কর। আইস! আমরা উহাকে আমাঁদগের 
শাবরাভমুখে যাইতে 'দি। পরে পশ্চাদ্ভাগ 
হইতে উহার পলায়নের পথ রুদ্ধ করা আত 
সহজ হইবে । এই কাহয়া বীরদ্বয় মৃতদেহপহুঞ্জ- 
মধ্যে ভূতলশায়ী হইলেন। অভাগা আগন্তুক 
জন অকুতোভয়ে ও দ্ুতগমনে গ্রীক্ শাঁবরা- 
ভিমুখে চলিতে লাগিল। অকস্মাৎ বীরদ্বয় 

হইলেন। যেমন তাঁক্ষণদণ্ড শুনকদ্বয় বনপথে 
আর্তীননাদ কুরঙ্গ কি শশকের পশ্চাতে 
ধাবমান হুয়, বীরদ্বয় সেইরূপ পলায়নোল্মহখ 

দৌঁড়লেন। মহাতঙ্কে অভাগা সহসা গাতিহখন 
হইল। এবং অকাতরে কাহিল, “হে বারদ্বয়! 
তোমরা আমার প্রাণদণ্ড কারও না। আমাকে 
রণবন্দ কারয়া রাখ, আমার নাম দোলন। 
আমার 'পতা আমাকে মুস্ত কারতে অনেক 
অর্থ দিবেন তাহার কোনই সন্দেহ নাই; কেন 
না, আম তাঁহার একমান্র পূত্র।” পপ্রয়ম্বদ 
আঁদসৃযসূ প্রিয়বচনে কাঁহলেন, “হে দোলন, 
তোমার ভয় নাই। তোমাকে বধ কারলে 
আমাদের কি ফল লাভ হইবে। কিন্তু তুমি 
আমাদের সাঁহত চাতুরি কারও না, করিলে 
প্রচুর দণ্ড পাইবে । হেকউর কোথায় ? এবং 
শাঁবরের কোন পারেব সৈন্যদল নিতান্ত ক্লান্ত 
অবস্থায় নিদ্রার বশীভূত হইয়া রাহয়াছে 2” 
দোলন রোদন কাঁরতে কাঁরতে কাঁহল, “হায়! 
হেক্টরই আমার এই" বিপদের হেতু! সে 
আমাকে নানা লোভ দেখাইয়া এই পথের পাঁথক 
কারয়াছে। তাহার সাহত নেতৃবৃন্দ দেবযোঁন 

। ঈলন্যসের সমাঁধমান্দির-সান্নধানে পরামর্শ 
কারতেছে। কোন বিচক্ষণ বীর "শাঁবর রক্ষা 
কর্মে 'নযন্ত নাই। তথাচ স্থানে স্থানে 
যোধচয় অস্ত্র ধারণ করতঃ আত সতর্কে আছে, 
কন্তু যাঁদ তোমরা শাঁবরে প্রবেশ কারতে চাহ, 
তবে যে 1দকে ট্রাকীয়া দেশের নরপাঁত হীস্যস্ 
শয়ন কারতেছেন, সেই দিকে যাও। কেন না, 
নরেন্দ্র কেবল অদ্য সায়ংকালে আসিয়া 
উপপস্থত হইয়াছেন, এবং তাঁহার সং্গীবর্গ 
পথশ্রান্ত হইয়া নিতান্ত অসাবধানে নিদ্রাদেবীর 
সেবা কারতেছে। রাজে*বর হাীস্যসের 
অশ্বাবলী 'ন্রভূবনে অতুল্য, তাঁহার রথ সমবর্ণ- 
রজতে 'নাম্মতি, এবং তাঁহার হৈম বর্ম 
এতাদ্শ অনুপম যে তাহা কেবল দেববীর 
পূরুষেবই উপযুত্ত। হে 'রিপাাবমুখকারশী 
বীরদ্বয়! দেখ, আমি তোমাদের সম্মুখে সত্য 
ব্যতীত মিথ্যা কহি নাই, অতএব তোমরা 
আমাকে, হয় ত, রণবন্দণ কাঁরয়া শিবিরে প্রেরণ 
কর, নচেং এ স্থলে গাঢ় বন্ধনে বন্ধন করিয়া 
রাঁখয়া যাও।" -প্রাণভয়ে 'বকলাত্মা দোলন 
এইরূপে িপহদ্বয়ের নিকট কাকুতি নাত 
করিতেছেন, এমত সময়ে নিদ্দয়হদয় 
দ্যোমদ সহসা তাহার গলদেশে প্রচণ্ড 
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খড়াঘাত করিলেন। মস্তক 'ছন্ন হইয়া ভূতলে 
পাঁড়ল। 

তৎপরে বীরদ্বয় অতি সাবধানে দ্রাকীয়া 
দেশস্থ সৈন্যাভিমুখে চললেন, এবং সহসা. 
তাহাদগকে আক্রমণ করিলেন, অনেক বীর 
পুরুষ শমনাগারে চলিলেন। 

অনুপমা অশ্বাবলী একত্রে বন্ধন করিয়া 
বীরদ্বয় শাবরাভিমূখে 
চলিতে লাগলেন। দ্য়-সৈন্যে সহসা মহা- 
কোলাহল ধান হইয়া উঠিল। 

এ দিকে বীরদ্বয় হ্বীস্যস্ রাজেশের 
অসদৃশ অশবাবলী অপহরণ কারয়া আশু- 
গতিতে স্বদলে রণাভিমৃূখে চাঁললেন। যে 
স্থলে রাজচনক্রবত্তর্$ঁ আগেমেমনন্ ও বদ্ধ 

ছিলেন,সে স্থলে আগন্তুক বারদ্বয়ের পদধদাঁন 
শ্রুত হইলে রাজচক্রবত্তাঁ ব্রস্ত ও সোংকণ্ঠ 
ভাবে নেস্তরাঁদ সঙ্গী জনকে কাহলেন, “বোধ 
হয়, কতিপয় অশবারোহণ জন পদাতিকদলে 
আতদ্রুত গাততে এ দিকে আসতেছে । অতএব 
সকলে সাবধান।” এক জন কাঁহলেন, “এ বৈরী 
নহে, এ দেখ 'বাবধ কৌশলশালশী আদস্যস্ 
ও রিপূগব্বখব্বকারী দ্যোমিদ কয়েকটী 
রণতুরঙ্গ সঙ্গে কারয়া আসতেছে ।” রাজা 
িন্রদ্বয়কে অআমিত্চ্ছলে দর্শন কাঁরয়া 
পরমাহাদে কাহলেন, "হে গ্রীকৃকুলগৌরব- 

প্রসাদ দান করিয়াছেন, তুমি কি এই অশবাবলী 
অংশুমালীর একচক্ু রথ হইতে কৌশলচক্রে 
অপহরণ কারয়াছ, এরুপ অপরূপ অশবাবলন 
শক আর এ 'িব*বখণ্ডে আছে 2" 

মহেম্বাস আঁদস্যস্ রাজপ্রবীর হাঁস্যসের 
নিধন ও বাজীরাজীর অপহরণ বৃত্তান্ত 
সংক্ষেপে বর্ণন কারলে সকলে আনন্দচিত্তে 
শিবিরে গমন করিলেন, ক্লান্ত বীরধুগল 
চলোঁম্্ম সাগরে রন্তার্দ দেহ অবগাহন করতঃ 
সুরাঁভ তৈলে সুবাঁসত কাঁরলেন। পরে সুখাদ্য 
দ্রব্যে ক্ষুধা নিবারণ কাঁরয়া প্রথমে মহাদেবী 
আথেনীর তর্পণার্থে ভূতলে কিপিং সুরা 

রাজে*বর . 
হীস্যস্ও অকালে কালগ্রাসে পাঁড়লেন, রাজার 

আত দ্রতবেগে 

 বাজীরাজীর 
রাঁব আদিস্াস, তোমাকে কোন দেব এ দুলভ . 

মধুসূদন রচনাবলী 

৷ 1সণ্চন করতঃ অবাঁশম্ট ভাগ হম্টহৃদয়ে পান 
' করিতে লাগলেন। 

ঘচ্ঠ পারচ্ছেদ১ 

হেমাঙ্গিনী দেবী উষা বরাঙ্গরপাত অরুণের 
শয্যা পারত্যাগ করিয়া মরামরকূলে আলোক 
[বতরণার্থে গান্রোথান কারলেন 1 দেবকুলেন্দ্র 
বিবাদদেবীনাগ্নী কলহকারণী নিষ্কপা 
দেবীকে রণোৎসাহ প্রদানার্থে গ্রীকাশাবিরে 
প্রেরণ কারলেন। দেবী 'বাঁবধ কৌশলকুশল 

ভৈরবে হুহুঙ্কার ধন কারলেন: 
স্বমায়া্ধ গ্রীকষোধবৃন্দকে রণানন্দাপ্রয় 
কারলেন। আর কেহই সাগরপথে জল্মভূমিতে 
প্রত্যাগমন কাঁরতে তৎপর হইলেন না। রাজ- 
চক্রবত্তর্ঁ উচ্চৈঃস্বরে বীরানকরকে সমরসজ্জা 
ধারণ করিতে অনুমাতি দলেন। এবং আপাঁন 
বাবধ বানর রণপারচ্ছদে স্বীয় মহাকায় 
সমাচ্ছাদন কারলেন। হেমবম্মের [াবভা নভো- 
মণ্ডল পর্য্যন্ত ভাঁতিতে লাঁগল। গ্রীঁকৃকুল- 
[হতোষণণী দেবকুলরাণশ হীরী ও 'বজ্ঞকুলা- 
রাধ্যা দেবী আথেনন রাজসেনানীর উৎসাহার্থে 
আকাশে কুলিশনাদ কারলেন। বীররাজী রাজ- 
চক্রবত্তার সহিত পদব্রজে শাবর হইতে 
রণক্ষেত্রাভমূখে বহির্গত হইলেন। সারাথবন্দ 

সাহত সান্দনবন্দ পশ্চাতে 
পশ্চাতে আনতে লাগিল। চত্ুদ্দকি বভীষণ 
কোলাহলে পরিপূর্ণ হইল। 

ও 'দকে এক প্রত্যন্তপব্বতের শরোদেশে 

ট্রয়নগরীয় সেনা রণকার্যযার্থে সুসঙ্জ হইল। 
এনৈশাঁদ বীরবরেরা অমর।কাঁতিতে বীরকেশরী 
হেক্টরের চতুষ্পার্রে দণ্ডায়মান হইলেন। 
যেমন কোন কুলক্ষণ নক্ষত্র ঘনাচ্ছন্ন আকাশে 

৷ উদয় হইয়া ক্ষণমান্র স্বীয় অশুভ বিভায় 
' অমঙ্গল ঘটনার বিভীষিকায় দর্শক জনের 
 অন্তঃকরণে ভয় সণ্টার করতঃ পূনরায় মেঘাবৃত 
৷ হয়, বীরকেশরা ট্রয়নগরায় সৈন্যমধ্যে গ্রীক্- 
। সৈন্যের দর্শনপথে সেইরূপ প্রতীয়মান হইতে 

। লাগলেন; এবং তাঁহার বর্ম হইতে যেন 
১৩ এই পাঁরচ্ছেদে ইলিয়াডের দুটি সর্শের কাঁহনশ অংশ আছে।-__“আকলণসের পর্যবেক্ষণ” (একাদশ 

সর্গ) এবং “হেক্টর কর্তৃক প্রাচীর ধৰংস” দ্বোদশ স্গ)। 



হেকটর-বধ ৪২৯১ 

এক প্রকার কালাগ্নর তেজ বাঁহর হইতে | কারলে পশনকুল উদ্ধর্ষবাসে পলায়ন করে, 
লাগল। 

যেমন কোন ধনী জনের শস্যক্ষেত্রে কষী- 

| 
] 
] 

বলের অস্ত্রাঘাতে শস্যশীষ চতুর্্দকে পাঁতত : 
থাকে, এইরূপ দুই পক্ষ হইতে বাীরব্ৃন্দ 
ভূতলশায়ী হইতে লাঁগল। নিচ্কপা কলহ- 
কারণ 'বিবাদদেবী হদয়ানন্দে উচ্চ চীৎকার 
প্রকাশ করিতে লাগলেন; কিন্তু অন্যান্য দেব 
দেবীরা স্বাঁয় স্বীয় সুন্দর মান্দর হইতে রণ- 
ক্ষেত্রের প্রাতি নৃম্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। 

যে সময়ে আটাবক জন অটবী প্রদেশে নানা 
বক্ষ কাটিতে কাটতে ক্ষুধার্ত হইয়া ক্ষণকাল 
নিজ নিত্যাক্রয়ায় পরাঙ্মখ হয়, ও আহারাঁদ 
ক্রিয়াতে ক্ষুতীপপাসা নিবারণ করে, সেই কাল ' 
উপাস্থত হইল । দিনকর আকাশমণ্ডলের মধ্য- 

স্থলে অবাস্থাত করিতে লাঁগলেন। রাজ- 

জন অকালে শমনালয়ে গমন কারতে লাগিলেন । 
যেমন রন্তদন্ত শোিতান্ত রুমশালী পরাক্রমী 

মৃগরাজকে, শাবকবৃন্দ নাশ কারতে দোঁখলেও 
কুরঙ্গ তাহাকে কোন বাধা দেয় না, বরণ 
কাম্পত হৃদয়ে উদ্ধশবাসে গহন কাননপথ 

এবং পশ্চাতে পাঁড়লে যে সে দদ্্দান্ত 'রিপূর 
গ্লাসে পাঁড়বে এই আশঙ্কায় সকলেই পুরঃসর 
হইবার প্রয়াসে যথাসাধ্য বেগে ধাবমান হয়, এবং 
সকলেরই এই দূঢ় অধ্যবসায়ে ফুথমধ্যে এক 
মহা বষম গোলযোগ উপস্থিত হয়, এবং এ 
উহার পদচাপনে ও শৃঙ্গাঘাতে গাতিহশীন হইয়া 
পড়ে, সেইর্প ত্রয়স্থ সৈন্যদল রণক্ষেত্র হইতে 
পলায়নতৎপর হইল । যাহারা যাহারা দুর্ভাগ্য- 
ক্রমে সব্বপশ্চাতে পাঁড়ল, কেশরীর ন্যায় রাজ- 
চক্তবত্তর্ঁ প্রচন্ডাঘাতে তাহাঁদগের প্রাণদণ্ড 
করিতে লাগলেন। অনেকানেক রথাীশ্ন্য রথ 
ঘোর ঘর্ঘরে নগরাভিমূখে ধাইল। কিন্তু সে 
সকল রথের অলত্কারস্বরূপ বাঁরবরেরা ধরা- 

' তলে পাঁড়য়া গৃহানন্দ, প্রেমানন্দ, স্নেহানন্দ এ 
সকলে জাবনানন্দের সীহুত জলাঞ্জাল দিলেন। 

চক্রবত্তাঁ সৈন্যাধ্যক্ষ মহোদয় হর্য্যক্ষ-পরাক্রমে 
রিপুব্যহে প্রবেশ কারলেন। অনেকানেক রণী । 

' অমরাবতাঁ হইতে উৎসফেনি ঈডাশিরঃ প্রদেশে 

এইরূপে রাজচন্রবর্তাঁ প্রায় নগরতোরণ পর্যন্ত 
গমন করিলেন। ইহা দেখিয়া দেবকুলাঁপতা 

উপনীত হইলেন, এবং হৈমবতী দেবদূত 
ঈরীষাকে কাহলেন, “হে হেমাঙ্গিন! তুমি 

দিয়া পলায়ন করে. সেইর্প ট্রয়-দলস্থ কোন . 
নেতার এতাদ্শ সাহস হইল না যে. তিনি 
রাজচক্রবত্তর্ঁর সম্মুখবর্ত হইয়া তাঁহাকে 
নবারণ করেন। যেমন ঘোর দাবানল প্রবল 
বায়ুবলে দূব্্ধার হইলে চতুদ্দকে বৃক্ষ ও 
বক্ষশাখাবলী তাহার 'শখান্রাসে ভস্মসাং হইয়া 
যায়, সেইরূপ রাজচব্রবর্তীর অস্ত্াঘাতে 
রিপুদল পাঁড়তে লাগল । পদাতিক পদাতিকে 
ঘোর রণ হইল। সাদীদলের সংহানিনাদ 

রণক্ষেত্র পূর্ণ করিল। উভয় দলে অগণ্য রণনীগণ 
আর্তনাদে প্রাণত্যাগ কাঁরল। এ সময়ে কুলিশ- 
নিক্ষেপী দেবেন্দ্র আরন্দম হেক্টরকে এ স্থল 
হইতে দূরে রাঁখলেন। সৃতরাং তাহার বিহনে 
ট্য়নগরস্থ সেনা রণরঞ্গে ভঙ্গোৎসাহ হইল, 
এবং রাজচক্রবত্তর্ঁর আনবার্ধা বারবীর্ধ্য সহ্য 
কারতে অক্ষম হইয়া নগরাভিমুখে ধাবমান 
হইতে লাগল । যেমন ক্ষুধাতুর কেশরী ভীষণ 
নিনাদে কোন মেষ কিম্বা বৃষপাল আক্রমণ 

যে যতক্ষণ গ্রশক্সৈন্যাধ্ক্ষ রাজচক্রবত্তাঁ 
আগেমেমূনন্ শুল বা শর নিক্ষেপণে ক্ষতাঙ্গ 
হইয়া রণে ভঙ্গ না দেন, ততক্ষণ 'প্রয়ামূপন্তর 
যেন স্বয়ং রণে প্রবৃত্ত না হন, বরণ অন্যান্য 
বীরপুপ্জকে রণীক্রয়া সাধনার্থে উৎসাহ প্রদান 
করেন।” যেমন বায়ু-তরঙ্গ বায়পথে চলে, 
দেবদৃতী সেই গাঁতিতে যেন শুন্যদেশ ভেদ 
কাঁরয়া বীরকেশরীর কর্ণকুহরে দেবাদেশ প্রকাশ 
কাঁরল। বীরকেশরী রথ হইতে ভূতলে লম্ফ 
দয়া ভয়বিহবল যোধদলকে আশ্বাস প্রদান 
কাঁরলেন। বীরাসংহের 'সিংহনাদে ও তাঁহার 
বীরাক। * সন্দর্শনে সে রণক্ষেত্রে ভীরুতাও 
যেন একেবারে আত্মস্বভাব বিস্মৃত হইয়া 
বীরকায্যোপযোগী হইয়া উঠিল। রাজ- 
চক্রবর্তীঁও অসামান্য পরাক্লমে রিপদলকে 
দলতে লাগিলেন। 

ঈপীদুম্ন নামক অন্তেনরের এক পত্র 



৪৩০ মধুসূদন রচনাবলণী 

অপরূপ রূপলাবণ্যাঁদ দর্শন আশায় চিরকালের | হেক্টর রিপুদ্বয়কে দূর হইতে দেখিয়া 
নামত্ত জলাঞ্জাল দিলেন। কাঁনম্ঠ ভ্রাতার | তাহাদের অভিমুখে হুহুঙ্কারে ধাবমান 
এতাদ্শ দুরবস্থা অবলোকনে কয়ন নামে বীর ৷ হইলেন, সে কাল হনহ-ঙকার শ্রবণে রণাঁবশারদ 
পূরূষ মহা রুষ্টভাবে তীক্ষণতম কুল্ত দ্বারা দ্যোমদ্ সশঙ্কচিত্তে সূচতুর আঁদস্যস্্কে 
লোকাল্ত রাজা আগেমেমননের বাহু ভেদ . কহিলেন, “সখে, এ দেখ, ভয়ঙ্কর হেক্টর যেন 
কারলেন। তন্রাচ রাজচক্রবত্তরঁ রণরজ্গে বিরত ' নিধনতরঙ্গরুপে এ দিকে বাঁহুতেছে, আইস, 
না হইয়া ভীমপ্রহরী কয়নকে ভম প্রহারে দোঁখ, আমাদের ভাগ্যে কি আছে;” এই কহিয়া 
যমালয়ে প্রেরণ কারলেন। কল্তু মুহূর্ত মধ্যে রণদুম্মদ দ্যৌমদ্ আপন শংল আগন্তুক 
যেমন গব্ভবতী রমণী সহসা প্রসব বেদনা] বার চষে কয করিয়া নিক্ষেপ কারলেন। 
কাতরা হয়, এবং সে অসহ্য পড়ায় তাহার । িপুঘাতী অস্ত্র দেবদত্ত কিরীটে লাগিল। 
কোমলাঙ্গ 'শাথল ও অবশ হয়, রাজসার্ব- : এক পাশর্ব হইতে বীর সুন্দর স্কন্দর এক 
ভৌমও সেইরৃপ বিকল হওতঃ দ্ুুতে রথারোহণ : নাঁশত শর শরাসনে যোজনা করিয়া রণদুম্মদ 
.কাঁরয়া সারাঁথকে 'শাবরা'ভমূখে রথ চালাইতে : দ্যোমদের পদাবন্ধন কাঁরয়া আনন্দরবে 
আজ্ঞা দিলেন। কশাঘাতে অশ্বাবলী এরুপ কহিলেন, “হে পরন্তপ দ্যোমদ্! আমার শর 
দ্রুত ধাবনে ঘম্মজানত ফেনায় আবৃত হইল। চাপ হইতে বৃথা 'নাক্ষিপ্ত হয় না। 'কন্তু 
এইর্পে ঘোরতর রণ কাঁরয়া আঁধকারণ মহোদয় , আক্ষেপের বিষয় এই যে তোমার উদরদেশ 
যুদ্ধকর্মে ভঙ্গ দিলেন। তদ্দর্শনে প্রিয়াম- ' ভিন্ন করিয়া তোমাকে চিররণবিরত কারিতে 
পুত্র কুলচূড়ামণি হেক্টরের স্মরণপথে | পারে নাই।” অকুতোভয় দ্যোমদ্ উত্তর 
দেবাদেশ আরুঢ় হইল। যেমন কোন ব্যাধ । করিলেন, “রে ধন্বী, রে গ্লানিকারক, রে 
শুভ্রদন্ত শুনকবন্দকে কোন বরাহ কিম্বা । অলকালঙ্কৃত অঙ্গনাকুলাপ্রয় দুম্মীত! তোর 
সিংহকে আক্রমণ করিতে সাহস প্রদান করে, ৷ অস্ত্াঘাতে আমার ক হইতে পারে? তোর 
সেইরূপ রিপুসৃদন স্কন্দোপম অরিন্দম | অস্ত্র নিক্ষেপণ অবলা রমণী ও শশুর ন্যায়। 
হেকূটর স্ববলকে অগ্রসর হইতে অনুমাত ! তোর যাঁদ রণস্পৃহা থাকে, তবে সম্মুখ-রণে 
দিলেন। এবং যেমন প্রচন্ড বাত্যা আকাশমণ্ডল | বিমুখ হইস্ কেন?” বিখ্যাত শূলগ সখা 
হইতে কোন কোন সময়ে নীলোম্মিময় সাগর : আঁদস্যস পরম যতে তীর ক্ষতস্থল হইতে 
আক্রমণ করে, আপানিও সেইরুপে রপ্দলে | টানয়া বাহর কাঁরলে দ্যোমদ্ বিষম যাতনায় 
প্রবেশে কারলেন। ঘোরতর রণ হইল। | অস্থর হইয়া রণস্থল হইতে শাবরাভমুখে 
অনেকানেক বীরবর ভূতলে শয়ন কারলেন। কি ; রথারোহণে চলিলেন। শৃলকুশল আঁদস্যস্ 
নেতা কি নাত ব্যান্ত কেহই তাহার শরসংঘাতে ৷ একাকী রণক্ষেত্রে রহিলেন, প্রাণ অপেক্ষা মান 
অব্যাহতি পাইল না। যেমন প্রবল বায়ুবলে 1 প্রয়তর বিবেচনায় প্রাণপণে যুঁঝতে লাগলেন । 
জলদল আন্দোলিত হইলে তরঙ্গসমূহ হইতে ! যেমন গুল্মাবৃত বরাহকে আক্ুমণার্থে কিরাত- 
আকাশপথে অগণ্য ফেনকণা ডীঁড়য়া পাঁড়তে ; বৃন্দ শুনকবৃন্দ সহকারে গুল্মের চতুষ্পার্শে 
থাকে, সেইরূপ প্রকাণ্ড বারবরের প্রচণ্ড : একন্রীভূত হইয়া অবাঁস্থাত করে, আর যখন 
দণ্ডাঘাতে মস্তকমণ্ডল চত্র্দকে পাঁতিত ' সে রন্তদন্ত কৃতান্তদূত বাঁহর হয়, তখন 
হইতে লাঁগল। এরূ্প ভয়াবহ ঘটনা : সকলে সভয়ে কেবল দূর হইতে অস্ত্রনিক্ষেপ 
দর্শনে কৌশলশালণী আঁদস্স্ রণদহম্্মদ | কাঁরতে থাকে, ট্রয়স্থ যোধেরা গ্রীকৃষোধবরকে 
দ্যোমদ্কে আহবান কারিয়া কহিলেন, “সখে, | সেইরূপে আরুমণ কাঁরল। 
আমরা ি সহসা বারবী্যরহিত হইলাম ?” সমকস নামক এক মহাবীর পুরুষ সরোষে 
এই কাঁহয়া উভয়ে ট্রয়স্থ সৈন্যদল আক্রমণ | আঁদস্যসের দৃঢ় ফলকে শূল নিক্ষেপ কাঁরলেন। 
কাঁরলেন। যেমন ভনষণদন্ত বরাহদ্বয় আক্মী | অস্ত্র দুভেদ্য ফলক ভেদ করিয়া কবচ ছিন্ন 
শবচক্রকে আকুমিয়া লণ্ড ভণ্ড করে, বারদ্বয় | ভিন্ন করতঃ চর্ম পর্যান্ত ভেদ করিল। কিন্তু 
রিপুচয়কে সেইরৃপ কারলেন। 'রিপৃ্মন্্দন  সুনীলকমলাক্ষী দেবী আথেনী এ প্রাণসংশয় 



হেক্টর-বধ ৪৩১ 

অস্ত্র বীরে*বরের শরারাভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে | না তান সৈন্যের বামভাগে স্কমন্দ্র নদতটে 
দিলেন না। যশস্বী আদস্যস্ 'বিষমাঘাতে 
ব্যাথত হইয়াও প্রহারকের প্রাণ সংহার 
কঁরিলেন। পরে স্বহস্তে শূল টানিয়া বাহর 
কারলেন। লোহরঞ্জনে বীরদেহ যেন রাঁঞ্জত 
হইয়া উঠিল। ,বারবরের এই অবস্থা দেখিয়া 
্য়স্থ যোধদল' তাঁহার প্রাত ধাবমান হইলে 
[তান উচ্চে আর্তনাদ করতঃ অপসৃত হইতে . 
লাগিলেন। 

আয়াস্কে কহিলেন, “সখে, বোধ হইতেছে, : 
যেন মহেম্বাস্ সমরক্ষেত্রে আর্তনাদ কারতেছে, 
কে জানে, কৌশলীশ্রেন্ঠ কি বিপজ্জালে পাঁর- 
বেম্টিত হইয়া পাঁড়য়াছেন।” এই ক্ষাহয়া 

ক্ষেত্রের দকে ধাবমান হইলেন । কতক দূর "গয়া 
দেখিলেন, যে যেমন কোন এক শাখাপ্রশাখাময় 
বিষাণ-বিশিষ্ট মগ কিরাতের শরাঘাতে ব্যথিত 
হইয়া রণপথ রন্তান্ত করতঃ পলায়ন করে, 

ও. ম্হধম এহনঃ 

। প্রোজ্জবলিত করিলে, যেমন সে পশুরাজ 

রণব্যাপারে ব্যাপৃত ছিলেন । যে সকল মহা মহা 
বীর সে স্থলে সাহস-ভরে যুঝতেছিলেন, 
তাঁহারা সকলেই মূখ হইলেন, পরে ভাস্বর- 
কিরীটী রথী আয়াসের পরাক্রম প্রকাশে বীর 
রোষে তদভিমূখে রথ পাঁরচালিত কাঁরলেন। 
শত শত মৃতদেহ ও অস্ত্ররাশি রথচকে চর্ণ 
হইয়া রথ ও রথবাহন বাজীরাজীকে রন্ত- 

 স্লাঁবত কাঁরল। আরল্দমের সমাগমে িপনন্তুদ 
1 আয়াসের বাঁর-হৃদয়ে সহসা যেন ভয় সণ্চার 
হইল, এবং তানি আপন দূুর্ভেদ্য ফলক ফেলিয়া 
আরক্তনয়নে শরুদলের প্রাত দৃ্টানক্ষেপ 
করতঃ শিবিরাভিমুখে চাীলিলেন। যখন কোন 
ক্ষুধাতুরসংহ ব্যপাঁরপূর্ণ গোম্ঠ আক্রমণার্থে 
দেখা দেয়, তখন সে গোস্ঠ-পাঁরবেষ্টনকারণ 
রক্ষকদল তীক্ষণদন্ত শুনকব্যহ সহকারে 
তাহাকে নিবারণ কারবার জন্য শলাকাবৃম্টি 

বৃহদাকার অলাতাবলী 

মহেক্বাস আদস্যস্ সেইরূপ রক্ার্রু কলেবরে | কৃতকার্য না হইয়া বিকট কটাক্ষে নিবারক- 
ধাবমান হইতেছেন, এবং যেমন সেই মগের 
পশ্চাতে 'পিঞ্গল শৃগালজাল তৎমাংসাভিলাষে 
দলবদ্ধ হইয়া তাহার অনুসরণ করে, দ্রয়নগরস্থ 
যোধদল মহাযশাঃ আঁদস্যসের 'বনাশার্থে ' 
সেইরূপ হৃহুঙ্কার ধ্বনি করতঃ দলে দলে 

উাঁদত হইলে যেমন সে শৃগালদল ভয়ে জড়ী- 
ভূত হইয়া পলায়ন করে, সেইরূপ বলস্তম্ভ- 
স্বরূপ রিপত্রাস আয়াস্কে দেখিয়া রপুদলের | 
সেই দশাই ঘাঁটল। এবং তাহারা প্রাণভয়ে | 
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লাগল । ৮ 
নদস্োতঃ পব্বত হইতে গম্ভীর নিনাদে বাহর্গত : 

. প্রীতিধদানত হইয়া উঠিল। বীরবর সচাঁকতে 
| বিশেষ প্রিয়পান্র পান্ররুস্কে আহবান কায়া 
| উভয়ে একন্র বহির্গত হইয়া গ্রঁকৃদলের 
৷ দনরবস্থা সন্দর্শনে সহাস্য বদনে কাঁহলেন, 

হইয়া কি বক্ষ, কি গুল্স, কি পাষাণখণ্ড, 
যাহা অগ্রে পড়ে, তাহাই অনিবার্ধ্য বলে বাহিয়া 
লইয়া যায়, সেইর্প দুভেদ্য ফলকধারী 
আয়াস্ অশব, পদাতিক, রথ, প্রচণ্ডাঘাতে লণ্ড 
ভণ্ড করিতে লাঁগলেন। অনেক সেনা ভূতল- 
শায়ী হইল, িকল্তু বীরবর হেক্টর এ 

| রণভাঁমি পাঁরত/াগপপূক্বক 
ূ পো শলল। সৈন্যদলের রণভগ্গারব বশর- 

৷ দলকে অবহেলা কাঁরয়া নশাবসানে স্বগহবরে 
ফিরিয়া যায় বীরেশবর আয়াস্ 
[রূপ অনিচ্ছায় ও প্রাণভয়ে রণরঙ্গে ভঙ্গ 

সেই- 

দিলেন । রিপূত্রাস আয়াসকে এতদবস্থ 

| দেখিয়া রপৃকুল ব্রাসে জলাঞ্জাল "দিয়া তাহার 
1 অনুসরণ কাঁরতে আরম্ভ কাঁরলে উীরপ্লুস 
নামক যশস্বী রথা তাহাদিগকে 'নবারণ কারতে 

| লাঁগপেন। কিন্তু দেবাকীত রথী স্কন্দর 
তনক্ষবতম শরে তাহার দেহ ক্ষত করাতে 'তানও 

| রণে বিমুখ হইলেন। এইরূপে প্রধান প্রধান 
নেতৃবৃন্দ রণানন্দে নিরানন্দ হওয়াতে রথ, 
পদাতিক, বাজীরাজী সকলে মহাকোলাহলে 

শিবিরাঁভমুখে 

“হে প্রিয়তম! গ্রীকেরা যে দিন আমার 
| পদত্বলে ক্মবনত হইবে সে দন আর আঁধক, 

দূর্ঘটনার বন্দু বিসর্গও জানিতেন না। কেন : দুরকন্তণ নহে। এ দেখ, দুদ্দরান্ত হেকটরের 
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কুন্তাস্ফালনে কি ফল হইয়াছে । আমা ব্যতীত 
দেবনরযোন কোন্ যোধ প্রিয়ামপুত্রকে রণে 

মধুসূদন রচনাবলশী 

স্রোতে গ্রীকৃসেনারা রণে ভঙ্গ দিয়া চতুর্দিকে 
পলাইতে লাগল । দ্রয়নগরস্থ পদাতিক দল 

নবারণ কাঁরতে পারে । আমারও এ হৃদয় ; বীরকেশরার সাঁহত সাহসে পাঁরখা পার হইল। 
তাহার বীর্ষেয সমরে ভূর ভূঁরি কাঁপয়া উঠে। | কিন্তু রথারোহী বীরদলের পক্ষে সে পাঁরখা- 
সে যাহা হউক, তুমি এক্ষণে পিতা নেস্তরের 
নিকট হইতে রণবার্তী লইয়া আইস!” 
পান্ররুস্ অমান দেবোপম সখার আজ্ঞা পালনে 
প্রবৃত্ত হইলেন। 

বৃদ্ধরাজ নেস্তর পান্ররুষস্কে স্নেহগভ 
বচনে জিজ্ঞাসা কাঁরলেন, "বংস' তোমার ও 
দেবসদৃশ সখার মঙ্গল তো? দেখ তোমার সে 
প্রয় বন্ধুর বিহনে আমাদগের কি দুর্ঘটনা 
না ঘাঁটতেছে ? তুমি যাঁদ পার, ঙবে তাহার 
রোষাশ্ন 'নর্্বাণ কাঁরয়া তাহাকে আমাঁদগের 
সহকারার্থ আন, নচেৎ স্বয়ং তাহার বাীর- 
পারচ্ছদে স্বদেহ আচ্ছাদন কারয়া রণক্ষেত্রে 
দেখা দেও। দোঁখ, যাঁদ এ ছলনায় রিপূকুল 
ভয়াকুল হইয়া আমাদিগকে ক্ষণকাল ক্লান্তি 
দূরীকরণার্থে অবসর দেয়,” বৃদ্ধ মন্ত্রীর এই 
কুমন্ণায় আয়ুহীন পান্ররুস্ সখার শিবিরাভি- 
মুখে ব্গ্রপদে যাইতেছেন, এমত সময়ে 
ক্ষতকলেবর উীরশ্লুস্কে কাঁতিপয় যোধ 
ফলকোপাঁর বহন কাঁরয়া সেই স্থলে উপাঁস্থত 
হইল। সরল-হদয় পান্ররুস্ রাজবার 
উীরপ্লুস্কে এ হদয়কৃল্তনী অবস্থায় দোঁখয়া 
তাহার শশ্শ্রুষাক্য়ায় সযত্বে রত হইলেন। 
সুতরাং তদ্দণ্ডে সখার শাবরে যাইতে 
পারলেন না। 

রণক্ষে্ে বিপক্ষদলে ঘোরতর রণ হইতে 
লাগিল। কিন্তু ট্রয়দল 'রিপুকুলাবনাশকারণী 
হেকটরের সহকারে 'নর্বাধে পাঁরখা পার ' পাঁলদন্যুম্নের 
হইতে লাগল । যেমন ব্যাধদল শুনকদলে কোন 
তীক্ষদল্ত 'নিভাঁক বন-শুকর অথবা মৃগ- 

ক্ষণ-নিক্ষিপ্ত শলাকামালা অবহেলা করিয়া 
প্রহারক-দলকে সংহারার্থে ভঈষণ গজ্জন করতঃ 

তাহাঁদগের প্রাত ধাবমান হয়, বাীরাসংহ 
হেক্টর সেইরূপ কাঁরতে লাগলেন, এবং 
যেমন যে দলের আভমূখে সে পশু রোষতাপে 
তাঁপতাঁচত্ত হইয়া ধায়, সে দল তদ্দশ্ডে । সৈন্যমধ্যে পাঁড়ল। 
প্রাণভয়ে পলায়নোল্মুখ হয়, সেইর্নাপ নিধন- 
তরঙ্গরু্প হেক্টরের দুবার 

তরণে নানাবিধ বাধা দোৌখিয়া রিপুদমী 
 পাঁলদ্যম্ন উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন, “হে বীর- 
' বৃন্দ! আমার বিবেচনায় রথ ও অশবারোহণে 
' এ পাঁরখাতরণাক্রয়া অতীব আববৈচনীয়; কেন 

৷ চতুরঙাদলে 

না. ইহার পথের অপ্রশস্ততানিবন্ধন প্রত্যা- 
বর্তনকালে রথ ও অশ্বসমূহের বর্তমানতায় এ 

অপ্রশস্ত পথ রুদ্ধ হইলে আমাদের বিষম 
[াবপদের সম্ভাবনা ।” বীরবরের এই হিতো- 
পদেশ বাক্য সকলেরই মনোনীত হইল । এবং 

সকলেই রথ ও তুরঙ্গম হইতে 
ভূতলে লম্ফ দিয়া পদব্রজে ধাবমান হইলেন। 
প্রতি সৈনাদলের পুরোভাগে সুন্দর বার 
স্কন্দর, মহেন্বাস এনেশ, রিপুমদ্দ্ন সর্পঁদন. 
রপুবংশধবংস গ্লৌকস প্রভাতি নেতৃবর্গ 
হুহুঙ্কার নিনাদে পাঁরখা পার হইলেন। এবং 
এক এক দ্বার দিয়া শিবিরাভিমূখে চলিলেন। 
যেমন হেমন্তান্তে বাঁরদপটলশ তৃষারকণা 
বৃষ্টি করে, সেইরূপ উভয় দল হইতে 

। চতুর্দিকে অস্ত্রজাল্ পাঁড়তে লাঁগল। এবং 
, বীরকুলের শিরস্ত্রাণ 'নাস্ত্ংশপুঞ্জে বাঁজয়া 
' ঝন্ ঝন্ স্বননে শাবিরদেশ পাঁরিপূর্ণ করিল। 
, দেবদেবী গ্রীকদলের এ দুরবস্থা সন্দর্শনে 

হৈমহম্ম্ময়শ অমরাবতাঁতে পরম নিরানন্দ 
হইলেন। কিন্তু দেবকুলকান্তের শ্রাসে কেহই 
কিছু কারতে পারিলেন না। যে স্থলে 

, রিপুকুলান্তক হেক্টর প্রিয় ভ্রাতা রিপুদমন 

সে স্থলে তাঁহারা উভয়ে আকাশমার্গে এক 
' অদ্ভুত শকুন দোঁখতে পাইলেন। সহসা এক 

রাজকে আক্রমণ কাঁরলে বক্রমশালী পশু  বিক্মশালী পাক্ষরাজ রত্তান্ত ক্লমে এক প্রকাণ্ড- 
 কলেবর বিষধর ধারণ করিয়া উঁড়তেছে। তর 

বেদনায় ভুজঙ্গমের অঙ্গ আকুণ্টিত হইতেছে, 
তথাচ সে বোরনির্যযাতনার্থে তাহার গ্রীবাদেশে 
দংশন কাঁরল। পাক্ষরাজ এ অসহনীয় দংশন- 

' পড়ায় কাকোদরকে ছাঁড়য়া দিলে সে ভূতলে 

বাহুবলর্্প  ভ্রাতাকে কাঁহলেন, 

পক্ষিরাজ শুন্য ক্রমে 
স্বনীড়ে উড়িয়া চাঁলল। পাঁলদ্যম্ন বীর 

“হে হেক্টর! এ কি 



হেকটের-বধ 

কুলক্ষণ দোখলাম, এ প্রপণ্ট ব্যর্থ নহে । আমি 
ববেচনা কার, যে বিপক্ষ-দলকে রণক্ষেত্রে 
বনম্ট করা আমাদের ভাগ্যে নাই। এই ক্ষত 
ভুজঙ্গের ন্যায় 'বপক্ষচতুরঙ্গ দল আমাদের 
সৈন্যের রমপরাক্রমে আক্রান্ত হইয়াও তাহার 
গলদেশ দংশন করিবে, সন্দেহ নাই। অতএব 
হে ভ্রাত! আইস আমরা এ সকল সাগরযান 
ভস্মসাৎ কাঁকবার আশায় জলাঞ্জীল দয়া 
পারখার অপর পারে যাই।” ভাস্বরাকরটী 
হেক্টর ভ্রাতার এইর্প বাক্যে বিরন্ত হইয়া 
কাঁহলেন, “হে পাঁলদন্যম্ন! তুমি এ কি 
কাঁহতেছ ? স্বজল্মভূমির রক্ষাকার্য্য এত দূর 
পর্য্যন্ত শুভ, ও কর্তব্য কার্য, যে তাহা হইতে 
কোন কুলক্ষণ দর্শনে পরাঙ্মখ হওয়া জাঁচিত 
নয়।" বীরদ্য় এইরুপ কথোপকথন 
কারতেছেন, এমত সময়ে দেবকুলপাঁতির 
ওরসজাত নরদেবাকীতি রথী সপী্দন স্ববলে 
সংহাননাদে রণক্ষেত্রে প্রবেশ কারলেন। যেমন 

৪৩৩ 

উন্মন্তপ্রায় হইয়া আহার অন্বেষণে বাহর হইয়া 
ব্রশৃঙ্গ বৃষপালকে দূর হইতে দোঁখতে 
প|ইলে পালদলের ভৈরব রব ও শলাকাবৃন্দ 
অবহেলা কাঁরয়া ব্ষসমূহকে আক্রমণ করে 
এবং প্রাণান্তেও আহার লাভ লোভে বিরত হয় 
না, সেইরূপে রিপুকুলমদ্র্ন সপ্পাঁদন 
রিপুকুলকে আক্রমণ কাঁরলেন, বাীরদলের 
পদচালনে ধৃলারাশি আকাশমার্গে উঠ্িতে 
লাগিল। 

দেবকুলপাঁতি উৎসযোনি ঈডা পব্বতশৃঙ্গ 
হইতে গ্রীকৃ্দলের প্রাতকৃূল এক প্রবল বাত্যা 
বহাইলেন। অনেকানেক বীর অকালে সমরশায়ী 
হইলেন। মহাযশাঃ হেক্টর কালরাব্ররূপে 
শত্রুদলের মধ্যে উপাঁস্গত হইলেন। এবং 
তাঁহার বন্্ম হইতে কালাশ্নতেজ বাঁহর হইতে 
লাঁগল। গ্রীক্সেনা সভয়ে পোতাঁভমুখে 
ধাবমান হইল ।৯৪ 

ষ্ঠ পাঁরচ্ছেদ সমাপ্ত 

১৯ ইাঁলয়াডের দ্বাদশ সর্গের মাঝামাঁঝ এসে কাব্যট খাঁণডত। 
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